Ata da Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Centro do Centro de Informática da Universidade Federal
da Paraíba, realizada no dia 10 de agosto 2018.
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Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09:20, em 2ª Chamada, no
Auditório do Prédio Central do Centro de Informática da UFPB, na Unidade acadêmica de
Mangabeira, nesta cidade, ocorreu a Quinta Reunião Ordinária deste Conselho de Centro, sob a
presidência do Diretor, Hamilton Soares da Silva, e na presença dos seguintes Conselheiros:
Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, Vice-Diretor, José Antonio Gomes de Lima, Chefe do
Departamento de Informática, Felipe Antonio Garcia Moreno, Chefe do Departamento de
Computação Científica, Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta, Coordenador do Curso de
Graduação em Ciência da Computação, Roberto Quirino do Nascimento, Coordenador do Curso de
Matemática Computacional, Ana Paula Pintado Wyse, Coordenadora do Programa de PósGraduação em Modelagem Matemática e Computacional, Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti,
Secretária de Centro, Maria Suzana Guerra de Oliveira e Daniel Cruz de França, Representantes
Titulares dos Servidores Técnico-Administrativos, Philipe de Luna Soares, representando o D.A. de
Ciência da Computação, José Wilton Monteiro Junior, Representante Titular do D.A. de Matemática
Computacional. Compareceu, na qualidade de convidado, o Assessor Administrativo do CI, Teandro
Pessoa Leal. O Conselheiro Clauirton de Albuquerque Siebra, Coordenador do Programa de PósGraduação em Informática, justificou sua ausência, devido ter recebido convocação da PRPG/UFPB,
para comparecer à reunião no Campus I, no início da manhã de hoje e o Conselheiro Valdecir
Becker informou que seria representado nesta reunião pelo seu Substituto Legal. Iniciando a Pauta,
o Presidente abriu a Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Centro, do ano de 2018, e colocou
em discussão a Ata da Quarta Reunião Ordinária, ocorrida no dia 08 de junho de 2018, que, em fase
de votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente abriu a fase de
Informes, oportunidade em que tratou da questão de segurança no entorno do Campus de
Mangabeira, relatando, como é do conhecimento de todos, os últimos assaltos ocorridos nesta
semana, a alunos do Centro de Informática, informando que ele, pessoalmente, acompanhou os
alunos à Delegacia de Política de Mangabeira, para registro dos Boletins de Ocorrência. Na
oportunidade, explicou que ontem, dia 09 de agosto de 2018 – após o assalto aos três estudantes,
ocorrido por volta das 10:15, na calçada do CI - no turno da tarde, o Prof. Sanclair, que trabalha na
Prefeitura Universitária da UFPB, esteve no Campus para verificar a situação do portão de acesso,
garantindo ao Diretor do CI que no final de semana, a Prefeitura Universitária da UFPB iniciaria os
serviços de transferência do portão da entrada, que será deslocado para a parte de cima da
propriedade do Campus, que faz fronteira com a concessionária Honda; haverá um acesso, nesse
mesmo lado, para pedestres. Será construída uma guarita elevada, que dará uma visão melhor do
entorno e a vigilância ficará concentrada nesta parte. Foi sugerido pelo Conselheiro José Wilton
Monteiro Junior a poda da árvore, onde costumeiramente estão ocorrendo os assaltos, só que do
lado de fora do Campus, para melhorar a visibilidade e inibir futuras ações. O Conselheiro Gustavo
Henrique Matos Bezerra Motta ressaltou a necessidade de se reforçar a iluminação da laterial do
Campus que dá para a Avenida dos Escoteiros. O assunto foi ainda bastante discutido, quando foi
relatado por um dos presentes que tem aluno do CTDR que sai da aula por volta das 22:20, à pé,
quase correndo, até o Shopping Mangabeira, para pegar o último ônibus do dia. Esse relato causou
alguma discussão. Foram ainda feitas algumas intervenções sobre o assunto, notadamente em
relação às linhas de ônibus, cuja frota é pequena, com poucos veículos e apenas duas linhas
servem à área; os ônibus deixam os alunos na Avenida Hilton Souto Maior, não havendo abrigo ou
estrutura que os proteja da chuva ou do sol. De lá até o Campus é uma longa caminhada, por uma
estrada esburacada, o que é, provavelmente, nas palavras do Diretor do CI, a causa pela qual os
ônibus não fazem o trajeto até o Campus de Mangabeira. O Conselheiro Roberto Quirino do
Nascimento informou a todos que o CONSEPE está examinando uma minuta de resolução referente
P&D, que regulamentará a pontuação dos docentes com vistas à progressão funcional. O Presidente
do Conselho informou que o CONSEPE cobrou o nome de uma representação suplente em
substituição à Conselheira Thais Gaudêncio do Rêgo, oportunidade em que foi indicado o Prof. Alan
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Kelon Oliveira de Moraes, o que foi acatado por todos, por unanimidade. Em relação ao CONSUNI,
o Presidente informou que o Gabinete da Reitora extinguiu a Prefeitura Universitária e a transformou
em Superintendência. Nesta oportunidade, o Diretor precisou se retirar da reunião, que passou a ser
presidida pelo Vice-Diretor, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral. Iniciando a Ordem do Dia, o
Presidente passou a ler a Autorização Ad referendum nº 005/2018, datada do dia 28 de junho, nos
seguintes termos: “APROVO Ad referendum do Conselho de Centro deste Centro, levando em
consideração o Relatório Final constante às folhas 09, emitido pela Comissão Examinadora
designada através da PORTARIA UFPB/CI/GD/N° 006/2018, DE 08/05/2018, folhas 08 do presente
processo, resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Visitante
para o Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, objeto da
Chamada Pública Interna PROGEP/UFPB, de 02 de abril do ano em curso, cujo resultado foi o
seguinte: Jan Sokolowski – 1º lugar – aprovado e classificado, nota final: 10,00; Sonia Gomes –
2º lugar – aprovada, nota final: 9,60; Julio Florez Lopes – 3º lugar – aprovado, nota final: 7,38 e
Iddo Bem-Ari – 4º lugar – aprovado, nota final: 7,08.” O assunto foi posto em discussão, e
submetido à votação, a referida Autorização Ad referendum foi homologada por unanimidade de
votos. Continuando, o Presidente passou a ler a Autorização Ad referendum nº 006/2018, datada
do dia 28 de junho, nos seguintes termos: “APROVO Ad referendum do Conselho de Centro deste
Centro, levando em consideração o Relatório Final constante das folhas 05 à 07, emitido pela
Comissão Examinadora, resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação de
Professor Visitante para o Programa de Pós-Graduação em Informática, objeto da Chamada
Pública Interna PROGEP/UFPB, de 02 de abril do ano em curso, cujo resultado foi o seguinte:
Marcelo Sampaio de Alencar – 1º lugar – aprovado e classificado – nota final: 10,0.” O assunto
foi posto em discussão, e submetido à votação, a referida Autorização Ad referendum foi
homologada por unanimidade de votos. Depois, tiveram início as discussões sobre o Memorando
149/2018, da PROGEP/UFPB, que trata do cumprimento de jornada de trabalho e solicita
preenchimento de um quadro de atribuições e jornada de trabalho por unidade, esclarecendo que a
inclusão deste ponto de pauta foi solicitado pela Conselheira Danielle Rousy Dias da Silva. O
assunto do ponto dos servidores técnico-administrativos foi amplamente discutido pelos presentes e
a questão do preenchimento do quadro de atribuições e jornada de trabalho, por unidade, não foi
apreciada nesta reunião. Em seguida, passou-se a discutir a definição de Comissão Eleitoral para
as eleições para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação,
modalidade EaD. Nada foi deliberado a respeito do assunto, ficando para ser discutido por ocasião
da próxima reunião ordinária, e, de igual forma, nenhuma deliberação foi tomada a respeito das
eleições para escolha de Representantes Técnico-Administrativos junto a esse Egrégio Conselho.
Com a palavra, a Conselheira Ana Paula Pintado Wyse passou a relatar o processo
23074.041556/2018-25, em que o Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação
e Artes solicita reformulação curricular. O processo foi retirado de pauta por causa da
necessidade de alguns esclarecimentos, não estando presente, nesta Reunião, nenhum
Representante do referido Programa. Na oportunidade, o Conselheiro Felipe Antonio Garcia Moreno
questionou se havia quórum mínimo na reunião, e foi constatado que, naquele momento, não
havia esse quórum mínimo. O problema foi resolvido com o retorno do Diretor de Centro, Prof.
Hamilton Soares da Silva, que havia se ausentado para dar uma entrevista à TV Tambaú, acerca
dos assaltos ocorridos na entrada do Campus, durante a semana que hoje se encerra. 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), 25 de setembro de 2018.
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