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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de 1 

videoconferência da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 17 do NEAD da Reitoria 2 

da UPE, ocorreu a reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da 3 

Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do coordenador do curso Prof. Cleyton 4 

Mário de Oliveira Rodrigues. Compareceram os professores: Prof. Adauto Trigueiro de Almeida Filho, Prof. 5 

Andson Marreiros Balieiro, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Prof. 6 

Cristina Leite de Brito, Prof. Emanoel Barreiros, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, Profa. Maria Vitória 7 

Ribas de Oliveira Lima, Professora Sônia Regina Fortes da Silva, Profa. Tárcia Regina da Silva e Profa. 8 

Ariane Nunes Rodrigues. Participaram também os discentes Arnaldo Higor, Claudia Vangessica de Araújo 9 

Silva, Ariane Sarmento Torcarte, Eduardo Sales Tenório, Poliana Melissa da Silva Veloso dos Santos, 10 

Lucas Candeia Texeira, Italo Vasconcelos da Silva, José Wilson Silva do Nascimento, José Carlos Felix 11 

Barbosa, Bianca Fátima Bezerra Amaral, Nicollas Ivano Ramos Silva e Antônio Barros Guimarães. Ao 12 

começar a reunião, o professor Andson Balieiro agradeceu a presença de todos e todas, pediu desculpas 13 

pelo atraso, e iniciou com o primeiro ponto da pauta: “Afastamento do professor Andson Marreiros 14 

Balieiro de 15 a 19 de Maio para apresentação de artigo aprovado no XXXV Simpósio Brasileiro de 15 

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)”. Diante do tópico, o afastamento foi posto em 16 

votação, onde não houve objeção de nenhum dos presentes, sendo, portanto aprovado. Em seguida, o 17 

segundo ponto de pauta “Pesquisa com os discentes de computação sobre as representações da 18 

docência” foi iniciado. A professora Tárcia Regina indicou que o ponto tratava sobre uma pesquisa a ser 19 

realizada com os alunos do curso de Licenciatura em Computação a fim de perceber qual a representação 20 

do curso para os alunos atuais. A Prof. Sônia Fortes destacou que a pesquisa mostra-se muito interessante 21 

e propôs a sua ampliação para abranger os alunos egressos do curso a fim de se ter uma visão mais 22 

aprofundada do que é o curso de Licenciatura em Computação e pontuou também a inclusão dos alunos 23 

desistentes, os quais seriam pesquisados pela Prof.  Cristina Brito. Os Profs. Emanoel  Barreiros e Fausto 24 

Lorenzato mostraram-se interessados em participar da pesquisa. Após este ponto, o professor Andson 25 

Balieiro reforçou o aviso de “Envio dos Planos de Ensino até 10 de Abril” das disciplinas que estão 26 

sendo ofertadas neste semestre, o que é uma solicitação da coordenação setorial de graduação da 27 

unidade. O Prof. Andson Balieiro iniciou o quarto ponto de pauta “Reavaliação do prazo de permanência 28 

e votação do(a) novo(a) Coordenador(a) do PIBID” informando que o período do Prof. Higor Monteiro 29 

como coordenador do PIBID de Computação do Prof. Higor estava próximo do fim  e que houve uma 30 

recomendação do coordenador setorial do PIBID da unidade de Garanhuns (Prof. Mauricio Goldfarb) para 31 

que o Prof. Higor permanecesse no cargo até o final do ano para que os subprojetos em andamento fossem 32 

finalizados e devido ao bom trabalho desenvolvido pelo professor na da coordenação do programa. O 33 

professor Cleyton Rodrigues informou que um ofício dos Profs. Claudiana Macedo, Cloves Vilela, Maria 34 

Silva e Rosimere Moraes (Supervisores PIBID Interdisciplinar – Computação) havia sido recebido pelo Prof. 35 

Mauricio Goldfab e recomendava a permanência do Prof. Higor Monteiro na coordenação do programa. 36 

Diante do exposto, a prof. Tárcia Regina indicou que a discussão sobre os critérios de substituição de 37 

coordenador de área do PIBID varia de acordo com cada curso. A Prof. Sônia Fortes relembrou sobre a 38 

situação política do programa na época em que foi substituída na coordenação do programa, o qual corria o 39 

risco de ser extinto. O Prof. Adauto Trigueiro indicou que na referida época, caso houvesse substituição de 40 

coordenador, ela deveria ser executada imediatamente, devido ao período de alteração de coordenador no 41 

sistema, que estava expirando. Além disso, ele afirmou que o pleno do curso é autônomo para definir as 42 

regras de substituição. A Prof. Tárcia Regina solicitou que algum aluno do programa expressasse sua 43 

opinião sobre a duração do período de cada coordenador/processo de substituição. O Aluno Arnaldo Higor 44 

afirmou que a duração total que o coordenador fica a frente do programa não influencia e sim o período do 45 

ano letivo que acontece a substituição. A aluna Claudia Araújo reforçou as palavras do Arnaldo Higor 46 

indicando que a troca de coordenadores no meio do desenvolvimento das atividades afeta a sua correta 47 
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execução. O Professor Adauto Trigueiro indicou que entrou em contato com a Prof. Ana Regina 48 

(Coordenadora do PIBID na UPE) e ela informou que não há mais restrição no período de alteração de 49 

coordenadores do PIBID no sistema. No meio a discussão do ponto, os professores que participavam da 50 

reunião na sala 17 do NEAD na Reitoria da UPE (Andson Balieiro, Vitória Ribas e Ariane Rodrigues) ficaram 51 

sem comunicação. Desta forma, a decisão sobre o pedido de renovação, determinação do novo prazo de 52 

duração da coordenação do PIDIB ou seleção do novo coordenador ficaram de ser discutidos e decididos 53 

na próxima reunião do pleno do curso. Os professores que estavam na sala de videoconferência na unidade 54 

de Garanhuns prosseguiram a reunião com a discussão sobre os pontos positivos e negativos da proposta 55 

do novo curso de Engenharia de Software frente ao curso de Licenciatura em Computação em vigor, onde 56 

professores e discentes apresentaram seus pontos de vistas. A comissão elaboração do novo curso e o 57 

Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em Computação indicaram que farão uma assembléia com os 58 

alunos do curso para explicar o projeto do novo curso e esclarecer possíveis dúvidas. 59 

Sem mais pontos para discussão, o professor Cleyton Rodrigues agradeceu a presença de todos e todas, e 60 

finalizou a reunião. 61 

Garanhuns, 04 de Abril de 2017. 
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Prof. Andson Marreiros Balieiro 
Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 


