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ATA 002 /2019 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Informática, realizada no dia 

22 de novembro de 2019, que contou com a presença dos seguintes membros: Ruy Alberto 

Pisani Altafim na função de Coordenador do curso, Tiago Pereira do Nascimento na função de 

vice-coordenador, Maria Alice Ferreira Bezerra na função de secretária, Liliane dos Santos 

Machado, Tiago Maritan Ugulino de Araújo, Natasha Correia Queiroz Lino, Gustavo Henrique 

Matos Bezerra Motta, Guido Lemos de Souza Filho, Fernando Menezes Matos e Clauirton de 

Albuquerque Siebra. A reunião iniciada as 9:30 na sala de nº 108 do Centro de Informática da 

UFPB teve como pauta a proposta das regras de Credenciamento, alteração do número de 

membros do Colegiado e Criação comissão de seleção 2020.1.  Inicialmente foi-se discutido a 

proposta de composição de um novo colegiado formado por apenas 1/3 do corpo docente, um 

representante discente do mestrado, um represente do doutorado (quando houver) e um 

funcionário (secretário). A proposta após ser debatida foi definida como inadequada ao 

momento uma vez que um novo regimento foi apresentando na proposta do doutorado. Dessa 

forma o Colegiado foi mantido como pleno, ou seja, formado por todos os membros docentes. 

Contudo, foi sugerido que fosse elaborado um calendário anual com datas definidas das 

reuniões, alternando horários para que todos pudessem participar ao menos em 50% das 

reuniões. A proposta com as novas regras de credenciamento foi apresentada aos membros 

que debateram sobre o tema e definiram o formato do texto definitivo. Por fim, foi definida a 

comissão de seleção para 2020.1, assim composta: Ruy Alberto Pisani Altafim, Tiago Pereira do 

Nascimento, Liliane Machado e Fernando Matos. As 11:45 o coordenador deu por encerrada a 

reunião e eu para constar lavrei e assinei a presente Ata. 
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