Ata da Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Centro do Centro de Informática da Universidade
Federal da Paraíba, realizada no dia 07 de abril de 2017.
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Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 09:00, na Sala de
Reuniões da Diretoria do Centro de Informática da UFPB, na Unidade acadêmica de Mangabeira,
nesta cidade, ocorreu a Segunda Reunião Ordinária deste Conselho de Centro, sob a presidência do
Vice-Diretor, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, e na presença dos seguintes Conselheiros: José
Antonio Gomes de Lima, Chefe do Departamento de Informática, Iguatemi Eduardo da Fonseca,
Chefe do Departamento de Sistemas de Computação, Felipe Antonio Garcia Moreno, Chefe do
Departamento de Computação Científica, Thais Gaudêncio do Rêgo, Coordenadora do Curso de
Engenharia de Computação, Roberto Quirino do Nascimento, Coordenador do Curso de Matemática
Computacional, Eudisley Gomes dos Anjos, Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em
Computação-modalidade EaD, Clauirton de Albuquerque Siebra, Coordenador do Curso de PósGraduação em Informática, Ana Paula Pintado Wyse, Vice-Coordenadora do Programa de PósGraduação em Modelagem Matemática e Computacional, Valdecir Becker, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes, Tiago Maritan Ugulino de
Araújo, Vice-Coordenador do NPE/LAVID/CI, Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti, Secretária de
Centro, Daniel Cruz de França e Maria Suzana Guerra de Oliveira, Representantes Titulares dos
Servidores Técnico-Administrativos, Kened Wanderson Cruz Oliveira, Representante Suplente do
Diretório Acadêmico de Engenharia da Computação, Ruy Alberto Pisani Altafim e José Miguel
Aroztegui Massera, Representantes do CI no CONSEPE. Os Conselheiros Hamilton Soares da
Silva, Diretor e Daniela Coelho Batista Guedes Pereira, Coordenadora do Curso de Bacharelado em
Ciência da Computação, justificaram suas ausências. Iniciando a Pauta, o Presidente abriu a
Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Centro, do ano de 2017, e colocou em discussão a Ata
da Primeira Reunião Ordinária, ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2017. Em fase de votação, a
referida Ata foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente abriu a fase de
Informes, oportunidade em que comunicou aos presentes que no mês de maio do ano em curso, a
UFPB passará por uma auditoria da CGU, especificamente, em relação à fiscalização do ponto
dos servidores técnico-administrativos, concessão de bolsas e carga horária dos servidores
docentes. O Conselheiro Ruy Alberto Pisani Altafim informou que o calendário escolar para o
período 2017.1 foi aprovado pelo CONSEPE. Iniciando a Ordem do Dia, o Conselheiro Iguatemi
Eduardo da Fonseca solicitou que o processo para o qual foi designado como Relator, que consta
como último ponto de pauta, fosse apreciado como primeiro ponto de pauta, alegando que precisará
se ausentar da presente reunião, antes das 10:00, o que foi acatado, por unanimidade de votos,
pelos presentes. O Presidente solicitou incluir em pauta, o processo 23074.008216/2017-10 que
trata das eleições para a Coordenação do PPGMMC - Programa de Pós-Graduação em
Modelagem Matemática e Computacional, o que foi aprovado por unanimidade de votos, pelos
Conselheiros. Continuando, o Presidente passou a ler a Autorização Ad referendum nº 01/2017,
emitida pelo Vice-Diretor de Centro, no dia 21 de março do ano em curso, nos seguintes termos:
“Autorizo Ad rerendum do Conselho de Centro do Centro de Informática da Universidade Federal
da Paraíba, parecer favorável do Relator, Clauirton de Albuquerque Siebra, no processo
23074.014452/2017-67 referente ao resultado da Eleição para Coordenador e Vice-Coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Arte, com o seguinte
resultado: Valdecir Becker – Coordenador e Tiago Maritan Ugulino de Araújo – ViceCoordenador.” O assunto foi posto em discussão, e submetida à votação, a referida Autorização
Ad referendum foi homologada por unanimidade de votos. . Prosseguindo, o Conselheiro Iguatemi
Eduardo da Fonseca passou a relatar o processo 23074.008155/2017-82 em que Moises Dantas
dos Santos solicita progressão funcional do nível de Professor Adjunto III para o nível de
Professor Adjunto IV. Foi lido parecer favorável do Relator, que foi posto em discussão, e
submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Depois, o mesmo Conselheiro passou
a relatar o processo 23074.019695/2017-91 em que Camila Mara Vital Barros solicita afastamento,
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com ônus para a UFPB, no período de 16 a 20 de julho do ano em curso, para participar do 2017
IEEE PES General Meeting, em Chicago-IL, USA, quando apresentará trabalho intitulado:
“Modeling and Analysis of Stator Intertur Faults in Permanent Magnet Synchoronous
Machine”. Foi lido parecer favorável do Relator, que foi posto em discussão, e submetido à votação,
foi aprovado por unanimidade de votos. Com a palavra, a Conselheira Ana Paula Pintado Wyse
passou a relatar o processo 23074.013505/2017-22 em que Liliane dos Santos Machado solicita
autorização de afastamento, com ônus limitado, no período de 06 a 10 de março do ano em curso
para participar, como Membro da Comissão Examinadora de Concurso Público de provas e títulos
para o cargo de Professor do Magistério Superior, que ocorrerá na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, em Natal – RN. Foi lido parecer favorável da Relatora, que foi posto em discussão,
e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando, a mesma Conselheira
passou a relatar o processo 23074.017497/2017-93 em que Valdecir Becker solicita afastamento no
período de 09 a 14 de julho do ano em curso, com ônus limitado, para participar da 19th
International Conference on Human-Computer Interaction, na cidade de Vancouver, Canada,
onde apresentará o artigo completo intitulado: “Audiovisual design and the convergence between
HCI and audience studies”. Foi lido parecer favorável da Relatora, que foi posto em discussão, e
submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Depois, o Conselheiro José Antonio
Gomes de Lima passou a relatar o processo 23074.016621/2017-01 em que Rostand Edson
Oliveira Costa solicita liberação no período de 26 de março a 08 de abril do ano em curso, com
ônus limitado, para participar do CinemaCon, em Las Vegas/CA, USA. Foi lido parecer favorável
do Relator, que foi posto em discussão, e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de
votos. Dando continuidade, o Conselheiro Ruy Alberto Pisani Altafim leu parecer emitido pela
Conselheira Daniela Coelho Batista Guedes Pereira, no processo 23074.007147/2017-19 em que
Anand Subramanian solicita afastamento, com ônus limitado, no período de 26 de fevereiro a 06
de março do ano em curso, para realizar visita técnica à Universidad de los Andes, na cidade de
Bogotá-Colômbia. Foi lido parecer favorável da Relatora, que foi posto em discussão, e submetido
à votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o Conselheiro Felipe Antonio Garcia
Moreno passou a relatar o processo 23074.016102/2017-35 em que Mardson Freitas de Amorim
solicita progressão funcional do nível de Professor Adjunto III para o nível de Professor Adjunto
IV. Foi lido parecer favorável do Relator, que foi posto em discussão, e submetido à votação, foi
aprovado por unanimidade de votos. Depois, o mesmo Conselheiro passou a relatar o processo
23074.079677/2016-88 em que Eudisley Gomes dos Anjos solicita afastamento de curtíssima
duração, com ônus limitado, no período de 07 de janeiro a 06 de fevereiro do ano em curso, para
reuniões de projeto e defesa de sua tese de Doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal.
Foi lido parecer favorável do Relator, que lembrou a Resolução 07/2004, de 30/03/2004, do
CONSEPE, que revoga a Resolução 15/97 do CONSEPE e regulamenta a política de capacitação
docente e normatiza os processos de afastamento – total e parcial – com esta finalidade, que,
em seu § 3º do artigo 7º, dispõe o seguinte: “§ 3° O processo de afastamento de curtíssima
duração, igual ou inferior a 30 dias, concedido nos casos em que o docente for aceito ou convidado
para apresentação de trabalho cientifico, cultural ou técnico, ministrar curso, conferência ou
participar de mesa-redonda, evento ou missão deverá ser instruído com as seguintes peças
documentais:
a) requerimento do interessado solicitando o afastamento e justificando a relevância;
b) formulário de afastamento, conforme modelo da PRPG, devidamente preenchido;
c) comprovante da aceitação do trabalho ou missão;
d) certidão de aprovação do afastamento emitida pelo Departamento;”
O assunto foi posto em discussão, oportunidade em que ficou deliberado, por unanimidade de votos,
pelos presentes, que a partir de então, os Departamentos, em relação a esta demanda, deverão
cumprir os trâmites descritos no § 3º do artigo 7º da Resolução 07/2004, não havendo necessidade
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de processos dessa natureza serem apreciados por este Conselho de Centro. Em fase de votação, o
parecer favorável do Relator, no processo 23074.079677/2016-88 em que Eudisley Gomes dos
Anjos solicita afastamento de curtíssima duração, com ônus limitado, no período de 07 de janeiro
a 06 de fevereiro do ano em curso, para reuniões de projeto e defesa de sua tese de Doutoramento
na Universidade de Coimbra, Portugal, foi aprovado por unanimidade de votos. O Presidente
colocou em discussão a definição da data da Sessão Solene de Colação de Grau das turmas
concluintes do Centro de Informática, do semestre letivo 2016.2, tendo sido aprovada, por
unanimidade de votos, que a Sessão Solene deverá ocorrer no dia 21 de junho, quarta-feira, às
15:00, em local a ser definido posteriormente. Depois, o Conselheiro Clauirton de Albuquerque
Siebra passou a relatar o processo 23074.008216/2017-10 que trata do resultado da CONSULTA
ELEITORAL PARA ESCOLHA DE COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL, no âmbito do
Centro de Informática, objeto do Edital nº 001/2017, de 08/02/2017, certame no qual foi proclamada
vencedora a chapa constituída por Ana Paula Pintado Wyse – Coordenadora e Hugo Leonardo
Davi de Souza Cavalcante, Vice-Coordenador. Foi lido parecer favorável do Relator, à
homologação do referido resultado, que foi posto em discussão, e submetido à votação, foi aprovado
por unanimidade de votos. O Conselheiro Eudisley Gomes dos Anjos solicitou autorização a este
Conselho para se pronunciar acerca da necessidade de organização, por parte do Centro e dos
Departamentos, no que diz respeito à definição das áreas de atuação docente, com vistas à
alocação de disciplinas, o que foi acatado por unanimidade pelos presentes. Iniciando sua
explanação, o Conselheiro Eudisley Gomes dos Anjos relatou sua experiência docente,
especificamente em relação ao último semestre, quando uma das disciplinas para a qual foi
designado – Redes de Sensores sem Fios - foi removida de seu perfil, em uma sexta feira, e
alocada outra disciplina, em outro curso e em outra área diferente, na segunda feira, para ficar sob
sua responsabilidade, informando que só tomou conhecimento da mudança quando os alunos
vieram avisá-lo do que tinha ocorrido. O Conselheiro Eudisley lembrou aos presentes que desde que
ingressou neste Centro, as disciplinas que lhe são designadas são modificadas constantemente, e
ele, como docente, não tem conhecimento de que disciplinas ficarão sob a sua responsabilidade,
nos semestre futuros, dificultando bastante seu planejamento docente, pois já chegou a lecionar
disciplinas diferentes de sua área de atuação, sendo necessário estudar com antecedência para que
preste um bom trabalho. Ao final de seu relato, enfatizou que há a necessidade de que as disciplinas
sejam definidas, com antecedência, aos docentes que ficarão responsáveis por elas, para que o
docente se prepare adequadamente, em tempo hábil. O assunto levou à discussão das
competências das Coordenações de Curso, dos Departamentos e do Centro, oportunidade em que
foram discutidas que medidas poderiam ser adotadas para resolver a questão da definição das
áreas de atuação docente, por Departamento, em nível de Centro de Informática, não ficando, no
entanto, deliberado ou definido nenhuma ação neste sentido. O Presidente deu por encerrados os
trabalhos, e nada mais havendo a tratar, eu, Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti, atuando como
Secretária dos trabalhos, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e
demais presentes à sua aprovação. Conselho de Centro do Centro de Informática da Universidade
Federal da Paraíba, em João Pessoa (PB), 05 de maio de 2017.
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