Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2014 do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Informática do Centro de Informática da
Universidade Federal da Paraíba, realizada
no dia 15 de Dezembro de 2014.
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Ao décimo quinto dia do mês de Dezembro de 2014, às dezesseis horas, no
laboratório DI-5 do Centro de Informática, no “Campus I” de João Pessoa,
realizou-se a décima segunda 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) Aprovação
da ata da reunião extraordinária do dia 21/11; III) Homologação da resolução
01/2014; IV) Homologação do candidato aprovado à bolsa PNPD; V) Aprovação
da Solicitação de Trancamento do terceiro período da Aluna Laryssa Freitas de
Alencar; VI) Ida do PPGI para Mangabeira em 2015.1; VII) Aprovação do
Calendário de Reuniões de 2015 - 8:30 as segundas sextas de cada mês; VIII)
Processo Seletivo; IX) Aprovação de Regimento pra aprovação de Banca de
Defesa. Compareceram os membros do Colegiado: Tiago Pereira do
Nascimento, Alisson Vasconcelos de Brito, Alexandre Nóbrega Duarte, Fernando
Matos, Thais Gaudêncio, Leonardo Vidal, Tiago Maritan, Tatiana Aires Tavares,
Leonardo Ângelo Souto e Iguatemi Eduardo da Fonseca. O Sr. Coordenador
cumprimentou os presentes, e deu início a reunião. I) O discente do PPGI, o aluno
Leonardo Ângelo Souto foi apresentado como representante discente do Colegiado
do PPGI. II) A ata da primeira reunião extraordinária ocorrida no dia 21 de
Novembro de 2014, e previamente enviada aos membros do colegiado, foi posta
em votação perante os presentes, tendo sido aprovada por unanimidade; III) A
resolução 01/2014 foi votada e aprovada por unanimidade. O professor Alexandre
Nóbrega pediu que na próxima reunião do Colegiado fosse incluído um ponto de
pauta que sugere a alteração para 8 orientandos por professor; IV) O Candidato
Milton Cunguara foi aprovado na seleção para uma bolsa de pós doutorado pelo
programa PNPD/CAPE, cuja uma das vagas era destinada ao Centro de
Informática. O resultado dessa seleção foi então homologada sob votação, cujo
resultado foi unânime; V) A aluna Laryssa Freitas de Alencar, solicitou seu
trancamento por um semestre. Sua solicitação foi votada e aprovada por
unanimidade; VI) Foi posto em votação a ida do PPGI para o prédio do CI em
Mangabeira. O Colegiado decidiu por adiar essa decisão para a reunião do
Colegiado a ocorrer em Fevereiro; VII) Foi apresentado um calendário de reuniões
ordinárias do Colegiado do PPGI a ocorrer sempre na segunda sexta-feira de cada
mês, no turdo matutino. Esse calendário foi votado e aprovado por unanimidade;
VIII) Foi discutido e aprovado por unanimidade a forma de avaliação para a prova
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de suficiência em língua Inglesa, cuja responsabilidade cabe a cada programa de
pós-graduação regulamentar. Foi decido aplicar uma avaliação objetiva, escrita,
baseada em dez questões do ENEM sem uso de dicionário, cujo tempo de prova
será de duas horas, o elaborador da prova o professor Alexandre Nóbrega e os
professores Tiago Nascimento e Alisson Brito irão aplicar a avaliação aos
candidatos; IX) Foi discutido a norma de solicitação de banca de defesa a partir
dos ingressantes de 2015.1. O Colegiado decidiu por unanimidade que a
solicitação deverá ser feita com um tempo mínimo de trinta dias corridos. Foi
apontado que o novo regimento deve ser mudado no SIGAA bem como no site do
PPGI. 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 Fevereiro de 2015.

