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ATA 004 /2020 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Informática, realizada no dia 

13 de março de 2020, que contou com a presença dos seguintes membros: Ruy Alberto Pisani 

Altafim na função de Coordenador do curso, Gean Paulo Barros na função de secretário 

substituto, Tiago Maritan Ugulino de Araújo, Fernando Menezes Matos, Clauirton de 

Albuquerque Siebra, Anand Subramanian, Gilberto Farias de Sousa Filho, Gledson Elias da Silva 

e Thaís Gaudêncio do Rego. A reunião iniciada as 14:30 na sala de nº 102 do Centro de 

Informática da UFPB teve como pauta a proposta do VI Workshop de Dissertações do PPGI e a 

minuta do processo seletivo para alunos no segundo semestre de 2020. Inicialmente foram 

dados os informes sobre a alteração do corpo docente permanente e colaborador do 

programa. Tendo sido classificados como permanentes os docentes: Thaís Gaudêncio do Rego, 

Gilberto Farias de Sousa Filho e Fernando Menezes Matos e como colaboradores os 

professores: Vivek Nigam, Rostand Edson Oliveira Costa, Liliane dos Santos Machado e Ronei 

Marcos Moraes. Posteriormente foi informado aos membros do colegiado, sobre a atualização 

da plataforma SUCUPIRA e de alguns dados referentes à produção de artigos em periódicos e 

projetos. Passou-se em seguida a apresentação da proposta do workshop, que foi apresentada 

pelo professor visitante Prof. Dr. Ruy Alberto Corrêa Altafim, que prestou esclarecimentos 

sobre a proposta e o novo formato do workshop. O corpo docente debateu sobre a proposta e 

após a sugestão de pequenas alterações ela foi votada e aprovada por unanimidade. Na 

segunda ordem do dia foi apresentada a minuta de resolução para o processo seletivo ser 

realizado no segundo semestre de 2020, conforme vontade expressa pela grande maioria do 

colegiado. Na minuta de resolução foi evidenciada que para realizar a inscrição, os alunos 

deveriam apresentar ao menos um comprovante de proficiência na língua inglesa, segundo 

uma lista apresentada na minuta. Outro ponto de debate foi com relação à elaboração da 

prova de projeto, que foi eliminada, passando a seleção ser baseada apenas na nota do 

currículo do aluno, essa, após discussão passou de 30 pontos para 50 pontos. As vagas 

disponíveis serão ofertadas e distribuídas pelos e aos professores do programa segundo os 

projetos apresentados. Colocada em votação, a minuta foi aprovada. Por fim, às 15h45min o 

coordenador deu por encerrada a reunião e eu para constar lavrei e assinei a presente Ata. 
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