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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na sala de videoconferência 1 
da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 9 do NEAD da Reitoria da UPE, ocorreu a 2 
reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de 3 
Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do coordenador do curso Prof. Cleyton Mário de Oliveira 4 
Rodrigues. Compareceram os professores: Prof. Adauto Trigueiro de Almeida Filho, Prof. Andson Marreiros 5 
Balieiro, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário de Oliveira 6 
Rodrigues, Prof. Emanoel Francisco Spósito Barreiros, Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, Prof. João Fausto 7 
Lorenzato de Oliveira, Profa. Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima, Prof. Maurício Costa Goldfarb e a Profa. 8 
Sônia Fortes. Participou também o discente Edvaldo Nicolau da Silva. A reunião iniciou pela discussão do 9 
ponto 1:  a Comissão para Avaliação das AC’s. Inicialmente, a coordenação ratificou que a validação das 10 
AC’s dos discentes seria feita por uma comissão do colegiado. Na ocasião, os(as) seguintes(as) professores 11 
se voluntariaram: Ariane Rodrigues, João Fausto Lorenzato, Sônia Regina e Vitória Ribas. A comissão 12 
formada foi aprovada pelos demais membros presentes na reunião. Em seguida, a reunião continuou com os 13 
pontos 2 e 3 de pauta, para o novo representante do  curso no PRATU e para o programa de Pós 14 
Graduação, respectivamente. O professor Cleyton Rodrigues explicou a necessidade do curso possuir novos 15 
representantes, por ele ter assumido a coordenação do curso. O professor Cleiton Martins se prontificou para 16 
representar o curso no PRATU, enquanto que o professor Emanoel Barreiros assumirá a coordenação do 17 
programa da Pós, ao retornar do período de afastamento, em Agosto deste ano. Ambos os nomes foram 18 
aceitos por todos os presentes. No ponto 4, Votação da Chapa para CA,  a coordenação informou que os 19 
discentes estavam se organizando para regularizar o Centro Acadêmico (C.A.) do curso, cuja votação 20 
acontecerá no dia 30 do mês corrente. Em seguida, no ponto 5, Ementas e Disciplinas da Nova Malha 21 
Curricular , o professor Cleyton Rodrigues informou a necessidade de atualização do Ementário do Curso, 22 
bem como da Bibliografia (básica e complementar) das disciplinas curriculares, em consonância com a 23 
atualização da malha curricular. Esta atualização será feita, incialmente, para o 1º e 2º períodos, pelos 24 
professores das respectivas disciplinas. Dando continuidade, o ponto 6  destacou o processo de seleção 25 
para os futuros bolsistas do laboratório de informá tica . Com a palavra, o professor Andson ressaltou a 26 
importância da seleção, e descreveu que o processo se daria pelo coeficiente de rendimento dos alunos. 27 
Estes alunos também serão responsáveis, em dar apoio na manutenção do site do curso, conforme o 28 
ponto 7 da pauta. No ponto 8, foi socializada a ide ia da Coordenação Setorial da Graduação, em realiza r 29 
os Círculos de Diálogos , palestras no período vespertino, que abordassem conteúdos atuais, além de inter- 30 
e multidisciplinares.  O professor Adauto sugeriu que, na oportunidade, os docentes poderiam apresentar 31 
suas pesquisas realizadas no mestrado e/ou doutorado. Portanto, ficou acertada duas palestras para o mês 32 
de Junho: a primeira sobre a reformulação das DCNs, sob a coordenação da professora Sônia Fortes, e a 33 
segunda, sobre Gamificação e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com o professor Higor Monteiro. Os 34 
ponto 9 e 10, Entrega do PPC e Levantamento das Lin has de Pesquisa dos Docentes , foram tratados 35 
em conjunto. O professor Adauto comentou sobre o PPC, no qual a pendência era o fechamento dos 10% 36 
das Atividades Extensionistas. O professor aproveitou o momento também para socializar um trabalho que 37 
vem sendo realizado na PROGRAD com o intuito de reavaliar e discutir o modelo dos Estágios 38 
Supervisionados. A professor Sônia Fortes ressaltou a importância da participação dos professores de estágio 39 
nestas discussões. Com relação ao ponto 10, os professores Andson Balieiro e Cleyton Rodrigues 40 
comentaram sobre a proposta da parceria com o Curso de Sistemas de Informação de Caruaru, para um 41 
futuro Mestrado na área. Para tanto, o professor Adauto mencionou alguns passos importantes do processo, 42 
como o levantamento das linhas de pesquisa dos docentes, e o fortalecimento dos grupos de pesquisa que 43 
já existem. Já professora Sônia ressaltou a importância da presença da disciplina de “Didática do Ensino 44 
Superior”, em um eventual mestrado. A coordenação enviará para os professores um formulário para 45 
levantamento das Linhas de Pesquisa. Dando prosseguimento, no 11º ponto, foi discutida a relação do 46 
formato de registro das aulas/frequência nos Diário s/SIGA, e a conversão entre hora/aula (50 min) e 47 
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hora/relógio . Na ocasião, o professor Andson ressaltou que o os registros precisam ser feitos em 48 
hora/relógio. A tabela de conversão foi compartilhada com o pleno do curso. No ponto 12, Aproveitamento 49 
das Disciplinas e Formação Complementar , o professor Adauto pontuou sobre a nova resolução para 50 
aproveitamento dos estudos, onde buscando maior flexibilidade curricular e mobilidade institucional, o 51 
aproveitamento poderia ser feito com uma adequação mínima de 75% do conteúdo, ou mesmo, por uma 52 
adequação dos objetivos, habilidades do Programa da disciplina. Ainda, caso a disciplina não conste na malha 53 
curricular, poderia ser aproveitada como formação complementar. Em seguida, no ponto 13, a coordenação 54 
do curso socializou o horário 2016.2 , com os professores presentes. Também, comunicou que o horário 55 
estava pendente apenas das disciplinas pedagógicas, pois aguardavam uma posição da nova coordenação 56 
do curso de Pedagogia. Por fim, no ponto 14, o professor Higor Monteiro pediu a pal avra para dar os 57 
informes do PIBID . O professor informou que, de acordo com a nova portaria 46 de 11/04/2016, não haverá 58 
mais a função de coordenador de gestão dos Cursos de Licenciatura, e da redução de 12 para 10 meses no 59 
período da bolsa, e dos impactos no Curso de Licenciatura em Computação. Também comunicou do novo 60 
projeto institucional, com vigência válida a partir de julho de 2016. Também, todas as informações do PIBID 61 
da gestão anterior, representada na pessoa da profa. Sônia Forte, foram repassadas para a nova gestão. 62 
Sem mais pontos para discussão, a reunião foi encerrada. 63 

Garanhuns, 25 de maio de 2016. 
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Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 


