
Ata da Nona Reuniao Ordinaria do Conselho de Centro do Centro de Informatica da Universidade Federal
da Paraiba, realizada no dia 11 de outubro de 2013.

Aos onze dias do mes de outubro do ana de dois mil e treze, as 09:00, no Laborat6rio 01 da
Escola de Redes, ocorreu a Nona Reuniao Ordinaria deste Conselho de Centro, sob a presidencia
do Diretor, Prof. Guido Lemos de Souza Filho, e na presen~a dos seguintes Conselheiros: Valeria
Gon~alves Soares, Vice-Diretora do Centro de Informatica, Hamilton Soares da Silva, Chefe do
Departamento de Informatica, Alexandre N6brega Duarte, Chefe do Departamento de Sistemas de
Computa~ao, Roberto Quirino do Nascimento, Chefe do Departamento de Computa~ao Cientifica,
Daniela Coelho Batista Guedes Pereira, Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciencia da
Computa~ao Clauirton de Albuquerque Siebra, Coordenador do Curso de Engenharia de
Computa~ao, Lucidio dos Anjos Formiga Cabral, Coordenador do Curso de Licenciatura em
Computa~ao-modalidade EaD,Alisson Vasconcelos de Brito, Coordenador do Curso de P6s-
Gradu~ao em Informatica, Lucenildo Lins de Aquino Junior, Representante Discente da P6s-
Gradua~ao e Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti, Representante Titular dos Servidores Tecnico-
Administrativos do Centro de Informatica. 0 Conselheiro Bruno Jefferson de Sousa Pessoa,
Coordenador do Curso de Matematica Computacional justificou sua ausencia. Constatando a
existencia de qu6rum legal, 0 Presidente abriu a Nona Reuniao Ordinaria do Conselho de Centro, e,
iniciando a pauta, colocou em discussao a Ata da Oitava Reuniao Ordinaria do ana de 2013,
ocorrida no dia 06 de setembro do ana em curso. Em fase de vot~ao, foi aprovada por unanimidade
de votos. Em seguida, 0 Presidente abriu a fase de Informes, oportunidade em que 0 Conselheiro
Clauirton de Albuquerque Siebra referiu-se a situa~ao da entrada de alunos "1132" no semestre
2013.2, quando outros Conselheiros se pronunciaram a respeito, ficando definido que devera ser
agendado urn horario dos Coordenadores dos Cursos de Gradua~ao do CI e 0 Diretor do CI com a
Pr6-Reitora de Gradu~ao, para tratar deste assunto. Foi apresentado 0 processo 23074.038333/13-
13 em que 0 Coordenador dos Laborat6rios do Centro de Informatica, Ivanildo Alves de Medeiros,
encaminha inventario patrimonial dos Laboratorios 01-1, 01-2, 01-4 e 01-5, contendo, inclusive,
fotografias, assim como uma Proposta de Politicas de Utiliza~ao dos Laborat6rios de Informatica do
CI. Ficou decidido, por unanimidade, pelos presentes, tratar deste assunto em reuniao
Administrativa. A Secretaria Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti comunicou aos presentes que
acessou a home page do Ministerio do Planejamento procurando orienta~oes sobre como
disponibilizar urn documento para consulta publica, estando no aguardo da resposta de mensagem
que enviou sobre 0 assunto, em rela~ao a decisao de reuniao administrativa deste Centro, ocorrida
no ultimo dia 09 do mes em curso, de colocar a proposta do Regimento do Clem consulta
publica. Iniciando a Pauta, 0 Presidente comunicou a todos que e necessario realizar a elei~ao para
escolha dos seguintes cargos vagos deste Centro: Vice-Coordenador do Curso de Gradua~ao
em Licenciatura em Computa~ao,modalidade EaO,Coordenador do Curso de Gradua~aoem
Matematica Computacional, Vice-Coordenador do Curso de Gradua~ao em Matematica
Computacional e Vice-Coordenador do Programa de Pos-Gradua~ao em Informatica. Em
discussao, foram indicados os nomes dos Professores Tiago Maritan Ugulino de Araujo, Roberto
Quirino do Nascimento e da servidora tecnico-administrativa Maria Suzana Guerra de Oliveira
para constituirem a Comissao Eleitoral, que, em fase de vota~ao, foi aprovado por unanimidade de
votos. Ficou ainda aprovado 0 seguinte calendario: Periodo de Inscri~oes: 14 a 18 de outubro de
2013; data da consulta: sera definida pela Comissao Eleitoral e divulgada posteriormente. Com a
palavra, 0 Conselheiro Alisson Vasconcelos de Brito passou a relatar 0 processo 23074.031148/13-
43 em que 0 Prof. Carlos Alberto Nunes Machadosolicita prorroga~ao de prazo de afastamento,
pelo periodo de 1° de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015 para concluir seu curso de
doutorado no Programa de Pos-Gradua~ao em Sistemas e Computa~ao (PPgSC) da V
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.Foi lido parecer favoravel do Relator, que
foi posta em ,discussao, e ~ubmetidO a v~aprovado por unanimidade de votos.
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Prosseguindo, 0 mesmo Conselheiro passou a relatar 0 processo 23074.027547/13-55 em que
Gilberto Farias de Sousa Filho solicita progressao funcional do nivel de Professor Assistente I
para 0 nlvel de Professor Assistente II. Foi lido parecer favoravel do Relator, que foi posta em
discussao,e submetido a votacao, foi aprovado por unanimidadede votos.
Depois, 0 Conselheiro Alexandre Nobrega Duarte passou a relatar 0 processo 23074.035928/13-44
em que Clauirton de Albuquerque Siebra solicita afastamento de curtlssima dura~ao, no
periodo de 21 a 25 de outubro do ana em curso, para participar da VIII Conferencia Latino-
american a de Objetos e Tecnologias de Aprendizagem, em Valdivia - Chile. Foi lido parecer
favoravel do Relator, que foi posta em discussao, e submetido if votacao, foi aprovado por
unanimidade de votos. 0 mesmo Conselheiro passou a relatar 0 processo 23074.035931/13-59em
que Clauirton de Albuquerque Siebra solicita progressao funcional do nivel de Professor Adjunto
II para 0 nlvel de Professor Adjunto III. Foi lido parecer favoravel do Relator, que foi posta em
discussao, e submetido if votacao, foi aprovado por unanimidade de votos. Depois, 0 Conselheiro
Tiago Maritan Ugulino de Araujo passou a relatar 0 processo 23074.036005/13-73em que Iguatemi
Eduardo da Fonseca solicita afastamento no periodo de 21 de outubro a 02 de novembro de
2013, para participar de reunifies tecnicas com 0 grupo de pesquisa Group of Reserarch on
Optical Fiber Telecommunication Systems do Instituto de Telecomunciacoes da Universidade
Tecnica de Lisboa, no ambito do projeto MORFEUS (Metro Networks Based on Multi-Band
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Signals). Foi lido parecer favoravel do Relator, que foi
posta em discussao, e submetido if vota~ao, foi aprovado par unanimidade de votos. Continuando,
teve a palavra 0 Conselheiro Hamilton Soares da Silva que passou a relatar 0 processo
23074.039266/13-63em QueGuido Lemos de Souza Filho solicita afastamento no periodo de 15 a
18 de outubro de 2013, para apresentar painel intitulado "Aplicacion y desarrollo de tecnologias
digitales" durante a III Jornadas Transversales de TV Digital, na Universidad Nacional de
Quilmes, Argentina. Foi lido parecer favoravel do Relator, que foi psoto em disucssao, e submetido
if vota~ao, foi aprovado por unanimidade de votos. 0 Presidente deu par encerrados os trabalhos, e
nada mais havendo a tratar, eu, Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti, atuando como Secretaria dos
trabalhos, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e demais
presentes if sua aprovacao. Conselho de Centro do Centro de Informatica da Universidade Federal
da paraib~essoa (PBj,14de novembrode 2013.
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