Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014
do Colegiado e Professores do Programa de
Pós-Graduação em Informática do Centro
de Informática da Universidade Federal da
Paraíba, realizada no dia 10 de Novembro
de 2014.
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Ao décimo dia do mês de Novembro de 2014, às dezesseis horas, no laboratório
DI-5, no “Campus I” de João Pessoa, realizou-se a primeira reunião extraordinária
do Colegiado e Professores do Programa de Pós-Graduação em Informática
(PPGI) do CI, sob a Presidência de seu Coordenador, Prof. Tiago Pereira do
Nascimento, para decidir sobre: I) Eleição do novo Colegiado do PPGI; II) Eleição
da comissão de credenciamento/recredenciamento do PPGI; III) Aprovação do
edtial de seleção 2015.1; IV) Informes. Compareceram os membros do
Colegiado e demais Professores: Tiago Pereira do Nascimento, Tatiana Aires
Tavares, Alisson Vasconcelos de Brito, Fernando Matos, Ed Porto, Ruy Altafim,
Alexandre Nobrega Duarte, Iguatemi Fonseca, Thais Gaudêncio, Andrei de Araújo
Formiga, Álvaro Medeiros, Christian Pagot, Clauirton Siebra, Leonardo Vidal,
Tiago Maritan, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, Natasha Lino e Gustavo
Henrique Matos Bezerra Motta. O Sr. Coordenador cumprimentou os presentes, e
deu início a reunião. I) Segundo o regimento do CONSEPE 34/2014, “Nos
programas de pós-graduação stricto sensu, o colegiado será constituído pelo
coordenador, como seu presidente, pelo vice-coordenador, na condição de vicepresidente, por um representante do corpo técnico, pela representação discente de
cada um dos cursos que compõem o programa e pela representação docente,
composta por, no mínimo, 1/3 (um terço) do corpo docente permanente do
programa de Pós-Graduação e por um representante dos docentes colaboradores,
representadas as áreas de concentração e/ou linhas de pesquisa e todos os comitês
e comissões.“. Dos professores presentes, apenas os docentes Alexandre Nóbrega
Duarte, Tatiana Aires Tavares, Iguatemi Fonseca, Tiago Maritan, Lucídio dos
Anjos Formiga Cabral e Leonardo Vidal se candidataram ao colegiado como
professores do quadro permanente, a docente Thais Gaudêncio se candidatou ao
colegiado como professora do quadro colaborador da linha de Sinais Sistemas e
Gráficos e o docente Fernando Matos se candidatou como professor do quadro
colaborador na linha de Computação Distribuída. Como esses professores,
conjuntamente com o coordenador e vice-coordenador compõe o quadro docente
do Colegiado do PPGI, este foi colocado em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade; II) No segundo ponto de pauta, foi discutido a eleição de membros
para a comissão de credenciamento/recredenciamento dos professores do PPGI.
Dos professores presentes, apenas os docentes Tiago Maritan, Álvaro Medeiros e
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Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta se candidataram à membros da comissão.
Como a comissão de credenciamento/recredenciamento é composta pelo
coordenador, vice-coordenador e três professores do quadro permanente do PPGI,
este foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; III) O edital
de seleção do PPGI de 2015.1 foi apresentando nesta reunião. Foram enfatizadas
as mudanças realizadas a partir do edital de 2014.1 dentre elas as mudanças
sugeridas pela PRPG e as mudanças provenientes da comissão de seleção. A partir
desse ponto de pauta, dois professores dos presentes tiveram que se ausentar da
reunião. Os professores presentes fizeram outras cinco sugestões a mais, as quais
foram votadas individualmente, modificando o edital proposto. Dentre as
sugestões propostas estiveram: a) o rebalanceamento do numero de vagas por
linha, cuja proposta era mudar da razão de 28 vagas para a linha de Computação
Distribuída (CD) e 17 vagas para a linha de Sinais Sistemas e Gráficos (SSG) para
uma razão de 25 vagas para CD e 20 vagas para SSD. Esta sugestão foi posta em
voto e foi aprovada com 15 votos a favor e 1 abstenção; b) modificação dos pesos
na equação da pontuação geral do candidato do edital, cuja proposta original era
de P = 3 * Graduação + 3 * Produção + 3 * Pesquisa + Experiência, para a
equação P = 4 * Graduação + 2 * Produção + 3 * Pesquisa + Experiência. Essa
modificação foi posta em votação sendo reprovada com 12 votos contra, 5 a favor
e 1 abstenção, permanecendo a pontuação da proposta original de P = 3 *
Graduação + 3 * Produção + 3 * Pesquisa + Experiência; c) A proposta de
remover um delta na pontuação da graduação favorecendo o aluno proveniente de
uma instituição que possua pós-graduação foi também sugerida e posta em
votação. Esta proposta foi reprovada com 14 votos contra e 2 abstenções; d) a
ultima sugestão foi posta em votação contemplando a modificação na tabela de
pontos reajustando a pontuação para 10 pontos para artigos com qualis A1, A2 ou
B1 em computação, 5 pontos para artigos entre qualis B2 e B5 em computação, e
1 ponto para artigos sem qualis em computação. Também foi sugerido que os
artigos sem qualis em computação, mas com qualis em outras áreas sofreriam um
redutor de pontuação de 25%, a mesma aplicada pelo comitê da área de
computação. Esta modificação foi posta em votação e foi aprovada com 15 votos a
favor e 1 abstenção. O edital de seleção final resultado desta reunião foi aprovado
com 15 votos a favor e 1 abstenção; IV) Por fim, o senhor Coordenador falou da
importância da publicação em periódicos com qualis A1, A2 e B1 na computação.
Foi informado que a PRPG irá arcar com os custos de publicação do periódico
quando este tiver sido aceito para publicação. Periódicos com qualis B2 ou
inferior, bem como ressarcimentos não serão aceitos pela PRPG. O coordenador
também informou que a PRPG dispõe a partir deste ano, o serviço de tradução e
correção de artigos em parceria com a AJE (American Journal Experts). Por fim,
foi apontado o quadro da situação atual dos professores do PPGI quanto a
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produção durante 2013 e 2014 a fim de incentivar os docentes a publicar em
periódico. Encerrada a pauta, o senhor Coordenador, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião, da qual o mesmo lavrou a presente Ata, que
foi assinada pelos coordenadores e professores do colegiado do PPGI, anexada
junto à lista de presença dos docentes à reunião, depois de discutida em, João
Pessoa, 21 de Novembro de 2014.

