Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2014
do Colegiado do Programa de PósGraduação em Informática do Centro de
Informática da Universidade Federal da
Paraíba, realizada no dia 21 de Novembro
de 2014.
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Ao vigésimo primeiro dia do mês de Novembro de 2014, às nove horas, na
secretaria de cursos de graduação do Centro de Informática, no “Campus I” de
João Pessoa, realizou-se a segunda reunião extraordinária do Colegiado 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)
Aprovação da ata da reunião extraordinária do dia 10/11/2014; II) Aprovação do
Edital de bolsa PNPD/CAPES; III) Discussão de ações sobre
credenciamento/recredenciamento de docentes em 2015. Compareceram os
membros do Colegiado: Tiago Pereira do Nascimento, Alisson Vasconcelos de
Brito, Alexandre Nobrega Duarte, Iguatemi Eduardo da Fonseca, Thais
Gaudêncio, Leonardo Vidal, Tiago Maritan e Lucídio dos Anjos Formiga Cabral.
O Sr. Coordenador cumprimentou os presentes, e deu início a reunião. I) A ata da
primeira reunião extraordinária ocorrida no dia 10 de Novembro de 2014, e
previamente enviada aos membros do colegiado, foi posta em votação perante os
presentes, tendo sido aprovada por unanimidade; II) O edital para seleção de um
bolsista do programa PNPD/CAPES, previamente enviado aos membros do
colegiado, referente à vaga pertencente ao PPGI foi posto em votação perante os
presentes, tendo sido aprovado por unanimidade; III) Foi realizada entre os
membros do colegiado presentes uma discussão sobre casos omissos existentes nas
normas de credenciamento/recredenciamento de docentes do PPGI aprovada na
reunião ordinária do PPGI em 29/11/2012, a qual será executado em 2015. O
colegiado do PPGI propôs a criação de uma resolução que complementa as normas
já em vigor quanto aos casos omissos. Forma propostas as seguintes cláusulas na
resolução: (a) Os docentes que foram cadastrados a partir do segundo semestre de
2013 (os quais não terão um triênio completo ao final de 2015) não serão
avaliados quanto ao critério de orientação, conforme o Artigo 2, item b da norma
supracitada referente ao Grupo B do Anexo I também da norma supracitada; (b) os
professores colaboradores não serão avaliados quanto ao critério de disciplinas
ministradas, conforme o Artigo 2, item a da norma supracitada referente ao Grupo
A do Anexo I também da norma supracitada; (c) somente artigo aceito pra
publicação com comprovação de aceitação final será considerado como artigo
publicado na análise do critério de produção bibliográfica conforme o Artigo 2,
item c da norma supracitada referente ao Grupo C do Anexo I também da norma
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supracitada; (d) só poderá oficializar-se como primeiro orientador de um aluno
ingresso na seleção de alnos do PPGI para inicio em 2015.1, o professor que, até o
fim do primeiro semestre letivo do último ano do triênio vigente, atingir os pontos
mínimos de credenciamento/recredenciamento quanto a produção bibliográfica.
Essa resolução, bem como seus itens foi posta em votação, tendo sido aprovada
por unanimidade. 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, 15 de Dezembro de 2014.

