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Aos vinte e nove 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. Emanoel Barreiros, Prof. Jackson Raniel Florencio da Silva, Prof. João Fausto 7 

Lorenzato de Oliveira, Profa Cristina Brito e a Professora Sônia Fortes. Participaram também os discentes: 8 

Gabriel Rodrigues, José Barbosa, Nícollas Silva, Lucas Teixeira, Ananda Teixeira e Hemerson Nunes. Ao 9 

começar a reunião, o professor Andson Balieiro agradeceu a presença de todos e todas, informou que a 10 

Prof. Vitória Ribas comunicou que não participaria da reunião, pois não estava em Recife e iniciou com o 11 

primeiro ponto da pauta: “Renovação de Dedicação Exclusiva do Prof. Andson M. Balieiro”. Na ocasião, a 12 

palavra foi concedida para o professor requerente que apresentou o seu projeto de DE para os demais 13 

presentes. O parecer favorável ao projeto de pesquisa apresentado fora escrito e lido na ocasião pelo 14 

Professor Cleyton Rodrigues. Não foram apresentadas objeções por parte de nenhum membro do colegiado 15 

quanto ao prosseguimento da renovação. Em seguida, o segundo ponto da pauta, proposta de atividades 16 

para a Semana Universitária, onde o Professor Andson Balieiro comunicou que o colegiado foi 17 

demandado pela Coordenação de Extensão desse campus para a proposição de atividades a serem 18 

realizadas na Semana Universitária do ano corrente, assim como estratégias para incentivar a participação 19 

dos alunos no evento, como comunicado na reunião passada. A Profª Sônia propôs ministrar uma oficina no 20 

LATDIC com temas do laboratório, uma oficina sobre extensão e mais uma roda de conversa sobre as 21 

pesquisas no curso de LC. Por fim, a professora elogiou a forma como é organizada a Semana Universitária 22 

do Campus Caruaru e afirmou que a do Campus Garanhuns seria mais interessante em forma de 23 

congresso. O Profº Jackson endossou achar interessante ter um formato de congresso universitário. A Profª 24 

Ariane propôs uma atividade sobre a escrita de artigos científicos. Dando continuidade, o ponto 03 tratou do 25 

Resultado da Monitoria Voluntária. Onde foi informado pelo condutor dos trabalhos que o Profº. Emanoel 26 

foi contemplado com apenas um aluno. Houve erro na divulgação da disciplina para a Profª Vitoria, mas dois 27 

foram contemplados para trabalhar com ela. A disciplina de Probabilidade e estatística com o Profº Andson 28 

recebeu um aluno. Foi comunicado pela coordenação que esse mesmo processo deverá ser repetido no 29 

próximo semestre, no entanto deve ocorrer tão logo as aulas iniciem. O ponto 04– Eventos VI Seminário 30 

Interdisciplinar de Formação Profissional/III Combinatividade-, a palavra foi dada aos representantes 31 

do Latdic e membros da EJ, que informaram que evento vai acontecer de 16 a 18 de outubro e a 32 

programação 95% está fechada. A Profª Sonia pediu a liberação dos alunos nos dias do evento e 33 

cooperação dos professores na organização durante os dias de realização. Solicitou também aos 34 

professores e a Profª Ariane do PIBID, que organizem os estudantes de forma individual ou em grupos para 35 

apresentarem na forma de poster (resumo expandido) ou comunicação oral (artigo) suas produções no 36 
evento. O ponto 05 tratou da Comunicação da ausência da Prof. Sônia Fortes para o WLIC (Workshop 37 

da Licenciatura em Computação). O evento será realizado no período de 30 de outubro a 02 de novembro 38 

desde ano. O evento será em 3 dias úteis, tendo aproximadamente 40h de atividades. A Profª. participará 39 

na condição de: a) Integrante do Comitê de Programa do WLIC; b) Participante de uma mesa-redonda 40 

sobre “Estágio Supervisionado na Licenciatura em Computação", dia 30 de outubro; c) na Apresentação dos 41 

artigos: “A Experiência no Estágio Docente de Licenciatura em Computação no IFPE/Garanhuns”, cujos 42 

autores são Anselmo Gomes (IFPE - Brasil), Marcos Farias (UPE - Brasil), José Anderson Soares da Silva 43 

(UPE- Brasil), Hérikles Cordeiro (UPE- Brasil), Sônia Fortes da Silva (UPE – Brasil); “Redimensionamento 44 

da Computação em Processo de Ensino na Educação Básica: O pensamento computacional, o universo e a 45 

cultura digital”, com autoria de Melquisedec Sampaio Leite e Sônia Regina Fortes da Silva. Além destes, 46 

outro artigo ainda está em análise. Durante o afastamento, os alunos estarão no desenvolvimento de 47 

atividades sob a supervisão da coordenação e de um monitor do Latdic. Não há solicitação de custeio para 48 

a participação. O evento tem uma importância grande para os cursos de LC do país e nessa edição haverá 49 

03 participantes da UPE. Nenhuma objeção foi apresentada. O ponto 06, Solicitação de carro para levar e 50 

trazer os estudantes que irão apresentar trabalhos no WLIC em Recife. A palavra foi concedida a 51 

Professora Sônia, quem solicitou o carro para levar 07 alunos em média. José Carlos ficou de fazer um 52 

levantamento de quantos alunos de cada período irão participar do evento. O Prof. Emanoel falou que pode 53 
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ceder o veículo e que o custo do combustível e a diária do motorista sejam rateados entre os participantes. 54 
A reunião seguiu com o seguinte ponto Informes sobre as negociações sobre a disciplina Computação 55 

Educacional na Escola de Aplicação. Segundo solicitação da Prof. Sonia ao CGA de maio, de inclusão da 56 

disciplina de computação na Escola de Aplicação, sendo este processo autorizado em Ata, iniciou-se as 57 

negociações. Em reuniões na escola de Aplicação, observou a possibilidade de uma sexta aula de manhã e 58 

no início da tarde, com  o nome de Computação Educacional, oferecida nos 6º,7º e 8º anos. Quando estiver 59 

regularizada a situação da escola com a Sec de Educação e Sec de Ciência e Tecnologia, conforme a Profª 60 

Adelma da GRE, essa matéria poderá ser inserida no PPP da Escola, assim como Espanhol. Combinou 61 

que, em 2018, poderia inserir esta disciplina do 6º ao 3º ano, na sexta aula, dois dias na semana. Isso afeta 62 

os horários do Curso, quando estes forem elaborados, focando em deixar as últimas aulas, de 11:50h as 63 

12:30h, para os estágios ofertados pelo curso de LC na Escola. A prof ª Sônia destaca em sua fala que 64 

“desde a aprovação do início das negociações de Computação na Escola de Aplicação no CGA de maio, 65 

esta começou, primeiramente na Escola e atualmente na GRE. O encaminhamento da Escola junto aos 66 

professores de Estágio, Cleiton Martins e Sônia, com a supervisão do Prof Josaniel, foi incluir na 6ª aula a 67 

disciplina Computação Educacional, como optativa em 2017 e outro grupo na terça a tarde, como extra-68 

turno. Atualmente, Prof Sonia indicou que possui um projeto de pesquisa sobre a experiência com a Prof 69 

Vânia e Ayana, “construímos com os estudantes e estamos aplicando os Programas nas 6ª, 7º e 8º anos, 70 

com base no Referencial de Formação em Computação para a Educação Básica da SBC”. Em Reunião na 71 

GRE, com a Profª Adelma, considerou-se uma área importante para educação, uma necessidade até de ter 72 

concurso com esta orientação da SBC e que,  quando regularizar a situação da Escola entre a Secretaria de 73 

Educação e Secretaria de Ciência e  Tecnologia, iria-se definir a malha curricular, podendo incluir este na 74 

malha como componente curricular,  assim como Espanhol também. Combinou-se de inserir em 2018 a 75 

disciplina Computação Educacional do  6º ao 3º ano do ensino médio, na sexta aula, em dois dias na 76 

semana, podendo ser segunda, quarta ou sexta. Isto vai envolver uma organização do horário de LC em 77 

2018.1, Estágio I e III , bem como em 2018.2,  em Estágio II e IV, com a disponibilidade em seu horário da 78 

sexta aula, de 11:50h as 12:30h, evitando  horário vago nos primeiros horários e deixando estes horários 79 

vagos para esta atividade, ao final do turno  da manhã. Como o colegiado vê esta possibilidade de reservar 80 

este último horário nas segundas, quartas  ou sextas no horário do Curso? Sabe-se que esta decisão tem 81 

possibilidades e limites, mas já se concebeu  um reconhecimento. Próximos passos serão com o Secretário 82 

de Educação do Estado e de alguns  municípios. No entanto, necessita-se discutir a proposta com a Escola, 83 

a Coordenação de Estágio e a GRE, pois se necessita de um professor em sala de aula, de preferência de 84 

Computação”. Profº Cleyton Martins acrescentou que essas pendências entre a escola e a Secretaria de 85 

Educação é para reconhecer a Escola de Aplicação como Escola estadual. O coordenador falou que não 86 

seria um problema colocar as disciplinas de estágio para o horário do final da manhã. O Profº Emanoel falou 87 

do risco de ter estagiários no lugar de professores na sala de aula. Profº. Adauto explicou que os nossos 88 

alunos não estarão lá dando aula e é obrigatório que existam professores da Escola de Aplicação que 89 

sejam da área de formação de aluno (estagiário) supervisionando-os. O Profº Jackson levantou a questão 90 

do aluno que não pode ficar na faculdade depois das 12h, sendo apresentado pela Profª Sônia, que só 91 

ficam aqueles que podem estar nestes horários. O oitavo ponto foi uma Solicitação de Informes sobre as 92 

alternativas levantadas pela Câmara de Graduação sobre o encaminhamento dos cursos de 93 

Engenharia de Software e de Licenciatura em Computação. A palavra foi tomada por Profª. Sônia que 94 

disse que, segundo a Diretora, está havendo uma discussão sobre a manutenção dos dois cursos e gostaria 95 

de saber quem está participando dessas discussões. O Profº. Adauto respondeu que foi montada na 96 

Câmara de graduação uma comissão para avaliar a abertura do curso de ES sem a necessidade do 97 

fechamento do curso de LC. Profª. Sônia requer reuniões sistemáticas do NDE para entender a situação do 98 

curso de LC e repensar o fortalecimento do curso. A Profª. Sônia considera que o Profº. Adauto está 99 

assoberbado de atividades e que, portanto, gostaria de uma eleição para troca da presidência do NDE. 100 

Sônia falou que existe uma discussão por conta do curso de ES e LC que desagrega, sendo uma discussão 101 

entre professores que defendem o curso de LC e outros o de ES, precisando mudar isto. O Profº Adauto 102 

retrucou dizendo que discursos como o de Sônia desagregam ao listar 3 professores como sendo os únicos 103 

comprometidos com o curso de LC. A Profª. Cristina pede a palavra para dizer com relação ao NDE que não 104 

é que Sônia exclua ninguém, mas os outros professores que querem abrir o curso de Eng. de Software que 105 

excluem o curso de Licenciatura em Computação. A Profª. Sônia reforça o pedido da reestruturação do NDE 106 
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como já fez em outrora com a justificativa de retomar ações antigas para fortalecimento do curso para 107 

estudar a possibilidade de dupla habilitação para os alunos (licenciatura e bacharelado), pois em suas 108 

pesquisas até este momento não visualizou a existência desta união no Brasil. A Profª. Cristina afirmou 109 

ainda que: não cabe aos professores que querem fechar o curso de LC dentro do NDE e que é preciso fazer 110 

divulgação do curso nas escolas da cidade e região. O Aluno José Carlos desabafou dizendo que existem 111 

comentários nos outros cursos sobre o fim do curso de LC e que este não vai servir de nada, o que o deixa 112 

triste. Ele afirmou que gostaria que um curso de ES existisse. O Profº. Emanoel diz que as motivações 113 

divulgadas sobre o encerramento do curso não é uma questão de perfil e que os professores não são 114 

culpados pelo estado em que o curso se encontra. O Profº Cleyton Rodrigues concorda com a Profª Sônia 115 

ao dizer que é necessário pensar o curso e disse que essa palavra “desestruturado” para definir o curso não 116 

combina. Além disso, o fato de ele ter votado a favor do fechamento do curso não desestrutura o curso, pois 117 

são atividades diferentes. Disse ao José Carlos que ele deve defender o seu curso diante de tais 118 

comentários. Ao fim das discussões ficou estabelecido que a solicitação de uma nova eleição para a 119 

presidência do NDE deve ser feita de uma maneira formal. O nono ponto foi solicitado pela Profª Sônia para 120 

debater sobre o perfil da vaga para professores do concurso, uma vez que é difícil ter esta oportunidade 121 

de abrir um concurso público. Ela destacou que o perfil foi enviado a Reitoria sem discussão no Pleno, 122 

sendo justificado pelo prof. Andson que não houve tempo para que isto fosse feito com debate no colegiado. 123 

Nas palavras dela, uma situação como essa não poderia de forma nenhuma ter sido omitida do colegiado. 124 

Caso não desse para ter um pleno, que houvesse uma consulta, são tantos os meios de comunicação 125 

existentes atualmente. O segundo ponto levantado, ainda pela Profª Sônia, é que hoje o corpo docente é de 126 

engenharia de software ou desenvolvimento e, portanto, seria interessante ter um perfil de educação. 127 

Elogiou o Profº. Fausto enquanto pessoa e professor e trouxe uma ideia de perfil ideal que seria: graduação 128 

na área de Computação, com pós-graduação ou em Computação ou em Educação e com pesquisas 129 

voltadas para a área de LC.  O Profº. Cleyton tem a palavra e explica na remoção do Prof. Fausto, uma 130 

vaga se abre para o curso e que o perfil original deveria ser o mesmo ocupado pelo professor que está de 131 

saída. No entanto, como o próprio Profº Cleyton tem essa formação e pode assumir essas disciplinas, um 132 

professor com perfil de Paradigmas de Linguagens de programação se fez necessário. Ele informa que a 133 

Prograd solicitou os pontos de prova do perfil.  O Profº. Adauto diz que segundo a Prograd a discussão 134 

sobre essa vaga não passa pelo colegiado e ela não aceitaria uma mudança brusca de perfil. A Profª. 135 

Cristina pede a palavra e disse que foi um erro grosseiro não trazer a discussão sobre o perfil para o 136 

colegiado e que se precisa no curso de pessoas formadas em LC e pergunta se os pontos são relacionados 137 

a aprendizagem, desenvolvimento de software educativo, didática e interdisciplinaridade. E que os pontos a 138 

serem discutidos são as lacunas no curso. Além disso, Cristina diz que o edital para a vaga deveria ser 139 

restrito a formados em LC.  Profº Adauto explica que isso não é possível dado que abre pretexto para que 140 

outras formações capazes de ministrar as matérias podem entrar com processos para ampliações do perfil 141 

no edital. O Profº. Adauto explica os procedimentos e levanta que o perfil deve ser de Engenharia de 142 

Software, Paradigmas de Linguagens de Programação e Programação. Ele relembra que em momentos 143 

anteriores a Prograd já permitiu a mudança de perfil e no semestre seguinte foi pedido um professor 144 

temporário do perfil vacante. Por isso o rigor em não permitir uma mudança brusca de perfil. A Profª Sônia 145 

então pergunta se não seria interessante que esse perfil seja enviado para todos os professores para 146 

rediscussão ou tomar conhecimento, já que foi definido pela coordenação. Sônia reitera que quer participar 147 

e que isso não pode acontecer sem passar pelo colegiado. Chegou-se ao consenso de que o modelo de 148 

vaga que está no edital é amplo o suficiente, ficando a coordenação comprometida em enviar por e-mail o 149 

perfil e os pontos.  No ponto 10 foram dados os informes sobre a análise da Resolução de C.H. docente. 150 

Profº Jackson relatou como foi a sua participação na reunião e o relato fora complementado pelo Profº 151 

Adauto que também estava presente na ocasião. A participação de Profº Jackson foi em substituição à 152 

Profª. Sônia, que havia sido designada pelo pleno para essa tarefa na reunião passada, mas que não pode 153 

participar devido a compromissos médicos, enviando o material para a reunião, com as sugestões até então 154 

elaboradas. O ponto 11 - Informe sobre a reunião dos coordenadores Multicampi – foi retirado de pauta, 155 

pois a reunião dos coordenadores foi adiada. Por fim, Ponto extra pauta do CA. A presidente do CA se 156 

pronunciou sobra as discussões a respeito da abertura do curso de ES. Disse que o curso não está 157 

desestruturado, mas sim desvalorizado inclusive por alunos do colégio de aplicação. Essa desarmonia e 158 

discussão deveria ser canalizada para trabalhar pelo curso de LC. Em seguida, apresentou um projeto de 159 
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ação em extensão que é um ciclo de palestras interdisciplinares a ocorrer de 20 de outubro a 12 de 160 

dezembro e requereu o envio para o CGA. A proposta tem palestras a serem ministradas por professores e 161 

ex-alunos formados percorrendo 7 temas com sessões sempre no turno da manhã. E foi sugerido Colocar 162 

as 3 primeiras palestras na Semana Universitária. E os demais no turno da tarde. 163 

Sem mais pontos para discussão, o professor Andson Balieiro agradeceu a presença de todos e todas, e 164 

finalizou a reunião, na qual eu, Jackson Raniel Florencio da Silva, secretariando os trabalhos, lavrei a 165 

presente ata, que vai assinada pelos presentes. 166 


