Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2015 do
Colegiado do Programa de PósGraduação
em Informática do Centro de Informática da
Universidade Federal da Paraíba, realizada
no dia 13 de Fevereiro de 2015.
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Ao décimo terceiro dia do mês de Fevereiro de 2015, às dez horas, no Laboratório
DI2 do Centro de Informática, no “Campus I” de João Pessoa, realizouse a
primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação em
Informática (PPGI) do CI, sob a Presidência de seu Coordenador, Prof. Tiago
Pereira do Nascimento, para decidir sobre: I) Informes; II) Antecipação do
calendário do processo seletivo 2016.1; III) Discussão sobre a manutenção das
Regras aprovadas pra credenciamento/descredenciamento; IV) Aprovação da ata
da 12ª reunião ordinária do PPGI no dia 15/12; V) Alteração para o máximo de 8
orientandos por professor; VI) Eliminação da lista de emails do PPGI; VII)
Discussão sobre a Mudança pra Mangabeira em Março 2015; VIII) Discussão
sobre as diretrizes do III Workshop de Qualificação do PPGI a ser realizado em
Março de 2015; IX) Aprovação dos pedidos de dilatação de prazo de defesa; X)
Critérios para distribuição das bolsas; XI) Definição do calendário 2015.1 com
proposta de início do semestre dia 23 de Março de 2015. 
Compareceram os
membros do Colegiado: Tiago Pereira do Nascimento, Alisson Vasconcelos de
Brito, Alexandre Nóbrega Duarte, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, Leonardo
Vidal Batista, Fernando Matos, Tiago Maritan, Thais Gaudêncio, 
Tatiana Aires
Tavares, Leonardo Ângelo Souto e Tadea Maria da Silva. O Sr. Coordenador
cumprimentou os presentes, e deu início a reunião. I) O professor Tiago
Nascimento solicita a todos que tomem a responsabilidade durante alguma
eventual discussão por email, pois como o mesmo lembrou, TODAS as decisões
escritas em ata não são apenas responsabilidade e da vontade do coordenador do
curso, mas de TODOS OS PROFESSORES E DEMAIS MEMBROS DO
COLEGIADO DO PPGI. Os presentes consentiram em deixar claro a comunidade
de que o colegiado é o responsável pelas decisões do PPGI e não apenas o
coordenador do curso; II) Em virtude da qualidade dos alunos ingressantes na
seleção do PPGI para 2015.1 ter sido abaixo do esperado e da desistência de
alguns selecionados, o Colegiado do PPGI decidiu por unanimidade realizar a
seleção de alunos do PPGI em Outubro de 2015 para inicio em 2016.1; III) Devido
a mudança da avaliação da CAPES de trienal para quadrienal, foi posto em
discussão entre os membros do Colegiado do PPGI a manutenção ou adiamento
das regras de credenciamento/descredenciamento. A manutenção das regras para
recredenciamento de todos os docentes no mês do processo seletivo de 2016.1
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mediante os pontos atingidos durante o ultimo triênio foi aprovada por
unanimidade. O Colegiado ressaltou dois importantes pontos para essa aprovação:
primeiro que a CAPES, apesar de sua avaliação quadrienal, pedirá um relatorio
anual de todos os docentes credenciados e descredenciados no programa, e
segundo que apesar da mudança para a avaliação quadrienal, a CAPES deixa ao
critério do programa a periodicidade de recredenciamento, credenciamento e
descredenciamento dos docentes; IV) Em seguida foi posta em votação a
aprovação da ata da 12ª reunião ordinária de 2014, a qual foi aprovada por
unanimidade; V) Foi posto em discussão a pertinência da mudança para até no
máximo um total de 8 orientandos por professor, assim como permite a regra da
CAPES. O Colegiado do PPGI decidiu por unanimidade prorrogar essa decisão
para 2016, após a nova seleção de alunos; VI) Foi apresentado por um dos
membros do Colegiado a possibilidade de fechamento da lista “professoresPPGI”
pela mesma ter sido palco, ultimamente de discussões. Por dez votos contra e um a
favor do fechamento, o Colegiado decidiu não fechar a lista na esperança de que a
mesma venha a se tornar uma lista de discussão construtiva; VII) Em seguida foi
informado ao Colegiado sobre a decisão do Colegiado do PPGMMC e do COC em
levar as graduações e pósgraduações para terem seu inicio de semestre já no
prédio do Centro de Informática, localizado na unidade de Mangabeira. O
Colegiado decidiu por unanimidade concordar em iniciar suas atividades de
2015.1 já no novo prédio, endossando a decisão do COC; VIII) Foi informado ao
COC que em Março de 2015 será realizado o III Workshop de Dissertações do
PPGI, na qual os alunos poderão submeter seus trabalhos e validálos como exame
de qualificação. O Colegiado do PPGI aprovou por unanimidade a ocorrência
deste Workshop para alunos com 12 ou 13 meses de curso e que já possuam
material suficiente para apresentar durante o evento. Foi também discutido a
possibilidade de permitir que alunos que farão 18 meses de curso ao final de
Fevereiro de 2015 pudessem participar. Tendo em vista o regimento da UFPB que
obriga aos alunos de pósgraduaçao defenderem seu exame de qualificação até os
18 meses de curso e que o III Workshop ocorrerá apenas ao final de Março de
2015, o Colegiado decidiu com 8 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção em
não permitir a validação dos artigos submetidos por alunos que farão 18 meses de
curso ao final de Fevereiro de 2015 como exame de qualificação. IX) O
Colegiado do PPGI decidiu por unanimidade aprovar os pedidos de dilatação do
prazo de defesa de dissertação dos seguintes discentes:
 Angélica Felix Medeiros
 Anna Carolina Soares Medeiros
 Ayslânya Jeronimo Wanderley
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 Dorgival Pereira da Silva Netto
 Francisco Porfírio Ribeiro Neto
 Glauco de Sousa e Silva
 Jarbele Cássia da Silva
 José Cláudio Vieia e Silva Junior
 Rafael Henrique Assis de Castro
 Vítor Márcio Paiva de Sousa Baptista
O requerimento do aluno 
Carlos Alberto foi reprovado com 10 votos a favor e 1
abstenção. Foi solicitado que fosse posto como próximo ponto de pauta para a
reunião de Março de 2015 a criação de um critério objetivo para o pedido de prazo
de dilatação; X) Em seguida, a professora Thais Gaudêncio solicita esclarecimento
a cerca dos critérios de distribuição de bolsa de mestrado do Programa. Foi
esclarecido que as bolsas são finalizadas no 24º mês do curso do aluno ou quando
o mesmo solicita o cancelamento. Quando iniciase o ano letivo, as bolsas são
divididas e metade vai para os primeiros colocados na seleção do corrente ano e a
outra metade para os alunos veteranos cujo ranqueamento é feito através do
Coeficiente de Rendimento do Aluno (CRA). A professora solicitou que fosse
colocado no site a origem da bolsa de cada aluno pertencente a lista de bolsistas.
Essa solicitação foi votada e aprovada por unanimidade. Isso sera feito tão logo a
coordenação finalize as matriculas, o novo ranqueamento e a distribuição de
bolsas para este ano letivo. Foi sugerido também que seja incluído na pauta da
reunião de Março de 2015 a revisão do critério de distribuição de bolsa; XI) O
professor Alisson brito solicitou que fosse apreciado no Colegiado do PPGI a
possibilidade do inicio do calendário de aulas do PPGI seja feito junto com a
graduação em 23 de Março de 2015. Essa proposta foi posta em votação e
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, 13 de Março de 2015.

