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Ata da Reunião Extraordinária do Programa de Pós-Graduação em Informática, realizada no 1 
dia 14 de fevereiro de 2020, às nove horas, na sala CI 102. Aos quatorze dias do mês de fevereiro 2 
do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Informática, 3 
sob presidência de seu Coordenador, professor Ruy Alberto Pisani Altafim e Vice-Coordenador, 4 
Tiago Pereira do Nascimento. Estavam presentes os docentes: Alisson Vasconcelos de Brito, 5 
Clauirton de Albuquerque Siebra, Gilberto Farias de Souza Filho, Gledson Elias da Silveira, 6 
Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta, Liliane dos Santos Machado, Natasha Correia Queiroz 7 
Lino, Ronei Marcos de Moraes, Ruy Alberto Pisani Altafim, Thais Galdêncio do Rego, Tiago 8 
Maritan Ugulino de Araújo e Tiago Pereira do Nascimento. Constando o quórum regimental, o 9 
presidente cumprimentou a todos e abriu a sessão. O presidente iniciou a reunião tratando das 10 
disciplinas obrigatórias a serem ofertadas nos períodos do biênio 2020 e 2021. Ficou acordado que 11 
serão ofertadas no primeiro semestre do ano 2020 as seguintes disciplinas a serem lecionadas pelos 12 
seguintes professores: metodologia da pesquisa científica, professor visitante; Estrutura de dados e 13 
complexidade de Algoritmos, professor Gilberto Farias; Inteligência Artificial, professora Natasha 14 
Correia. Para o segundo semestre de 2020 ficou definido as seguintes disciplinas a serem lecionadas 15 
pelos seguintes professores: Arquitetura de Computadores, professor Alisson Vasconcelos; 16 
Engenharia de Software, professor Gledson; Metodologia da Pesquisa Científica, professor 17 
visitante. Para o primeiro semestre de 2021 foi decidido que serão ofertadas as seguintes disciplinas 18 
a serem lecionadas pelos respectivos professores: Estrutura de dados e complexidade de algoritmos, 19 
professor Gilberto Farias; Inteligência Artificial, professor Clauirton de Albuquerque; Sistemas 20 
Multimídia, Tiago Maritan; Computação Gráfica, Liliane dos Santos Machado. Para o segundo 21 
semestre de 2121 ficou definido que o professor Gustavo Henrique lecionará a disciplina 22 
Engenharia de Software. Além das disciplinas obrigatórias, foram discutidas também as disciplinas 23 
optativas a serem ofertadas no biênio em questão: Tópicos Especiais em Sistemas Digitais (Smart 24 
City) a ser lecionada por professor visitante no primeiro e segundo semestre; Tópicos Especiais em 25 
Sinais (Sensores) por Ruy Alberto no segundo semestre. Após as questões relacionadas à oferta de 26 
disciplinas, deu-se início às discussões sobre as regras para definição de professores colaboradores e 27 
permanentes. Depois de uma ampla discussão sobre a nova classificação dos docentes, foram 28 
apresentadas algumas sugestões acerca do assunto em questão, a primeira sugestão foi que os 29 
critérios fossem votados nesta reunião, a segunda sugestão foi que todos os permanentes 30 
continuassem nesta classificação, exceto se desejar ser colaborador. Diante da discussão calorosa, 31 
não foi possível chegar a uma definição sobre o assunto, logo foi aceita a sugestão de apresentação 32 
de propostas dos professores para ser discutida na próxima reunião, no dia 13 de março de 2020. Na 33 
oportunidade, a professora Natasha Queiroz pediu para que os professores mantivessem o respeito 34 
nas discussões referentes às sugestões e questionamentos. Dando sequência à pauta, foi definido 35 
que o professor ao publicar seus trabalhos deverá enviar um e-mail com a cópia da publicação para 36 
secretaria da Pós-Graduação em Informática, tendo em vista que a coleta da CAPES é em tempo 37 
contínuo. Em sequência foi discutido o exame de língua estrangeira, em que ficou definido que não 38 
haverá prova de inglês para seleção de mestrado e que o candidato deverá apresentar o exame do 39 
TOEFL com no mínimo 350 pontos. Para finalizar, o professor Tiago Pereira solicitou aos 40 
professores que mantivessem o Lattes e os dados no SIGAA atualizados, e informou que as 41 
reuniões do PPGI devem ocorrer de forma alternada, nos turnos da manhã e tarde. Cumprida a 42 
pauta, o presidente agradeceu aos presentes e encerrou a reunião. Do ocorrido, eu, Maria Alice 43 
Ferreira Bezerra, secretária, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e 44 
demais membros presentes. Programa de Pós-Graduação em Informática. 14 de fevereiro de 2020. 45 


