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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de 1 
videoconferência da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 14 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 vice coordenador do curso Prof. 4 

Andson Marreiros Balieiro. Compareceram os professores: Prof. Adauto Trigueiro de Almeida Filho, Prof. 5 

Andson Marreiros Balieiro, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário 6 

de Oliveira Rodrigues, Prof. Jackson Raniel Florencio da Silva, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, 7 

Profa Cristina Brito e a Profa Vitória Ribas. Participaram também os discentes: José Barbosa, Lucas 8 

Teixeira, Ananda Teixeira, Daniel Sales e Hemerson Nunes. Ao começar a reunião, o professor Andson 9 

Balieiro agradeceu a presença de todos e todas e iniciou com o primeiro ponto da pauta: “Socialização do 10 

Horário 2018.1”. Na ocasião, a palavra foi concedida para o coordenador do curso que apresentou o horário 11 

de aulas previsto. O Profº Cleyron Rodrigues prossegue falando que existem alguns alunos que estão 12 

pendentes em disciplinas que não são mais ofertadas no curso por conta da mudança grade. Profº Adauto 13 

fala que caso não haja professor na unidade para essas disciplinas é preciso solicitar a contratação de um 14 

professor para a Prograd. Profº Cleyton continua sua fala dizendo que 3 disciplinas extras serão ofertadas 15 

no próximo semestre (pratica 2, pratica 3 e IA) para suprir a necessidade desses alunos. O Horário foi 16 

compartilhado com os professores. Profa Ariane e Prof. Cleyton Martins dizem não ter recebido o horário 17 

ainda. Todas as disciplinas extras serão ofertadas no turno da tarde para atender as solicitações dos 18 

alunos. O aluno Lucas Candeia solicita que as eletivas também sejam oferecidas no período da tarde, mas 19 

a discussão não foi levada adiante. Prof.Cristina interrompe para falar sobre a descrição da vaga que foi 20 

enviada para compor o edital do concurso. Diz que os pontos do edital foram requisitados por ela e até 21 

então não foram socializados. Professor Andson disse que já foi enviado para o e-mail do colegiado. Prof. 22 

Cristina quer registrar novamente que essa comunicação não foi socializada e solicita que as próximas 23 

comunicações vindas da reitoria devem ser comunicadas. Em seguida, o segundo ponto da pauta, 24 

informes dos cursos de LC/ES, onde o Profº. Cleyton Rodrigues apresenta um breve histórico da 25 

tramitação do processo: A reitoria solicitou uma análise para que os dois cursos fossem mantidos. A 26 

proposta foi criada e apresentada na Câmara de Graduação. A reitoria retificou o pedido original feito pelo 27 

CGA para que o curso de LC permaneça e seja aberto o curso de ES com grades que compartilham 28 

professores. Profº Adauto ressalta que o pedido da câmara foi para saber o que é necessário para manter 29 

os dois cursos abertos. O encaminhamento que será feito ao CEPE é o encaminhamento do CGA, mas 30 

seguirá com a recomendação para que os dois cursos sejam mantidos com a contratação de mais 3 31 

professores para o curso de ES. Profª Cristina solicita que não seja mais dado nenhum informe com relação 32 

ao curso de ES nas reuniões do colegiado de LC. Ressalta que a dupla habilitação (licenciado e bacharel) 33 

existe e é legal e que é um objetivo do curso de LC. Profº Cleyton Rodrigues diz que a solicitação de Profª. 34 

Cristina não convém, uma vez que foi uma solicitação da professora Sônia na reunião passada. No mais 35 

esse ponto não passa de um informe e qualquer informe que atinja os dois cursos será dado, mas a 36 

discussão quanto a estrutura deve ser feita em separado. Profª Cristina chama atenção para o fato de não 37 

haver 1 docente com formação de LC no curso. Dando continuidade, o ponto 03 tratou do Fórum de 38 

Coordenadores. Professor Andson participou da reunião e apresentou os seguintes informes: foi indicado 39 

que a homologação do resultado concurso para professor efetivo não será feita em conjunto, para agilizar o 40 

processo, uma vez que até a data da realização da reunião do fórum o edital ainda não havia sido assinado 41 

e publicado; deverá haver a redução no quantitativo de professores emergenciais, devido à admissão de 42 

novos professores do concurso a ser realizado, mas que isso não impacta o curso de LC, e sim os cursos 43 

que possuem a demanda por professores emergenciais; haverá uma reestruturação no edital de monitoria 44 

da UPE para expressar a monitoria comumente conhecida, através de plano de trabalho e não projeto, que 45 

é o que vem sendo utilizado nos últimos anos; o edital para submissão de projetos de IC já havia sido 46 

divulgado; haverá a abertura de edital para publicação de livros, onde 10 propostas serão contempladas 47 

Estima-se que o edital será divulgado em novembro de 2017 e ficará aberto até março de 2018. O ponto 48 
04– Informes sobre o PIBID-, Professora Ariane tomou a palavra e falou sobre o andamento do PIBID: As 49 

duplas de alunos permaneceram de um semestre para outro e foram incentivados a criar novos projetos que 50 

começaram a acontecer em meados de setembro e devem terminar em dezembro. Em relação aos 51 

recursos, os notebooks utilizados são do LATDIC. Existem dificuldades com relação ao transporte tais como 52 

a falta de gasolina e incompatibilidade de horário de alunos e motoristas. Com relação ao informe do MEC 53 
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sobre uma reformulação do PIBID, Profª Ariane disse que não leu ainda nenhum documento oficial do MEC 54 

sobre essa mudança e a coordenação geral ainda não tem conhecimento do que se trata. De acordo com a 55 

nota do MEC, a residência pedagógica é uma mudança no PIBID que deve passar a valer no próximo ano. 56 

Os alunos são acompanhados a partir de um diário de bordo preenchidos pelos mesmos. O Aluno José 57 

Carlos fala sobre as dificuldades do transporte. Profª Cristina solicitou a Profª Ariane a lista de alunos do 58 

PIBID e os projetos para integrar aos estudos realizados no laboratório LIFE. A Prof. Ariane indicou que 59 

faria o envio das informações solicitadas a Prof. Cristina por e-mail. O ponto 05 tratou da Prestação de 60 

contas do Combinatividade. A palavra foi passada para o aluno José Carlos que apresentou os valores 61 

dos custos, quantidades de escritos e lucratividade que foi dividida entre a empresa júnior do curso de LC 62 

(TecJr) e o LATIDIC. Professor Jackson parabenizou a organização. Profº. Cleiton Martins diz que o 63 

LATIDIC está satisfeito com o resultado. Profº Cleyton Rodrigues sugere que para o próximo seja feito uma 64 

consulta com os alunos do curso sobre quais atividades eles têm interesse com o intuito de aumentar a 65 
participação deles no evento. O ponto 06, Apreciação da licença Premio do professor Roberto. Período 66 

de 5 de março de 2018 a 5/07  de 2018 Recife. Não houve objeções. A reunião seguiu com o informe da 67 

coordenação do curso sobre a Elaboração da ata da reunião do pleno. Profº Andson passou a palavra 68 

para o Profº Jackson quem fora o requisitante para que este ponto estivesse em pauta. Profº Jackson 69 

começa sua fala ressaltando que esse na verdade é um ponto que em outra reunião já havia sido 70 

mencionado e pedido e-mail recente para o grupo do colegiado pela Profª Cristina. Continuou dizendo que 71 

esse referido e-mail trouxe um trecho escrito pela Profª Critina que não o aborreceu, mas que é digno de 72 

nota uma vez que leva a uma interpretação equivocada e em seguida leu o trecho na íntegra: “tem jeito não 73 

Andson é o que vocês querem por na ata e pronto, acredito que a demora seja até proposital, pois as 74 

pessoas esquecem ....  ver nosso colegiado agir assim é que é triste”. O Profº. Jackson prosseguiu 75 

comentando três pontos desse trecho: a) a palavra “vocês” que pode levar a uma interpretação de ação de 76 

grupo, quando na verdade a atividade de escrita da ata tem sido realizada individualmente pelo profº. 77 

Jackson nos últimos 5 meses e passado para a conferência e divulgação preliminar por parte da 78 

coordenação do curso; b) o trecho “querem por na ata e pronto”, sobre o qual o profº Jackson alegou que a 79 

intenção ao escrever a ata é a de ser o mais fiel possível às falas dos participantes. E que é evidente que 80 

pequenos equívocos podem ser cometidos ou pequenos trechos podem deixar de estar na redação e 81 

quando esses casos ocorrem são corrigidos a pedido dos professores antes da publicação da redação final; 82 

c) o trecho “acredito que a demora seja até proposital”, sobre o qual o profº Jackson explicou que o tempo 83 

para a escrita da ata ocorre de acordo com a sua disponibilidade de tempo e o trecho do e-mail em questão 84 

o fez repensar se realmente tem tempo disponível para a realização dessa atividade que foi colocada à 85 

disposição dos membros do colegiado. Profº Andson tomou a palavra para fazer as suas considerações a 86 

respeito do caso. Ele classificou como deselegante a mensagem da Prof. Cristina ao indicar que os 87 

responsáveis pela elaboração da ata estavam atrasando a sua elaboração de forma proposital, o que 88 

configuraria, na opinião dele, de má fé. Além disso, solicitou mais respeito da Prof. Cristina na comunicação.  89 

Profª Cristina teve a palavra e indicou que era sincera em suas palavras, e que havia pontuado no e-mail as 90 

melhoras/correções face ao que foi discutido no último pleno. A professora Cristina aceitou o convite feito 91 

pelo Prof. Andson de redigir a ata do próximo pleno, no exato momento em que ele estiver acontecendo. O 92 

último ponto foi Definição do novo NDE para o curso de LC. Palavra passada para a Profª Cristina que 93 

pede a reformulação do grupo do NDE. Sugere que Profª. Sônia ou Profª. Vitória assuma a presidência do 94 

NDE. Profº. Adauto diz que a fala de Profª. Cristina é uma agressão quando diz que o presidente do NDE 95 

deve ser "alguém que de fato entenda o curso...alguém que viva pelo curso". Profª. Cristina diz a Profº. 96 

Adauto que não é uma agressão. Profº. Cleyton Rodrigues diz que se o NDE for reestruturado ele pretende 97 

permanecer no mesmo. Professor Cleyton Martins manifestou interesse em compor o NDE do curso. Foram 98 

listados os professores participantes do NDE, a saber: Adauto Trigueiro, Fausto Lorenzato, Higor Monteiro, 99 

Cleyton Rodrigues, Emanoel Barreitos, Vitória Ribas, Cristina Brito e Sônia Fortes.  Perguntou aos membros 100 

presentes se algum deles tinha vontade de sair do NDE. Todos manifestaram o desejo de permanecer na 101 

composição do NDE. Com ausência de 3 professores, indicou-se que o questionamento seria realizado aos 102 

integrantes ausentes no próximo pleno. Professor Adauto não concordou em sair da presidência do NDE.  103 

Profº. Cleyton Rodrigues propõe a restruturação quando acabar o ciclo do atual se finalizar. 104 



 

 

 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - CAMPUS GARANHUNS, REALIZADA NO DIA 25 DE 

OUTUBRO DE 2017. 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 
Multicampi Garanhuns, Caruaru, Salgueiro e Arcoverde 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 – São José – Garanhuns – PE 
CEP: 55.294-902 – Fone: (87) 3761-8210 / Fax: (87) 3761-8214 

C.N.P.J.: 11.022.597/0007-87 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, CAMPUS GARANHUNS 

Sem mais pontos para discussão, o professor Andson Balieiro agradeceu a presença de todos e todas, e 105 

finalizou a reunião, na qual eu, Jackson Raniel Florencio da Silva, secretariando os trabalhos, lavrei a 106 

presente ata, que vai assinada pelos presentes. 107 


