MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS CAJAZEIRAS
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATA RESUMO: REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO

Cajazeiras, 01 de MARÇO de 2018

LOCAL: CÂMPUS IFPB - Cajazeiras - Sala dos professores de Informática
ASSUNTO: Solicitação de Alunos em Situação de Cancelamento - Permanência
HORÁRIO: Das 13:30 as 14:50
PAUTA ÚNICA: DELIBERAÇÃO SOBRE PERMANÊNCIA DE ALUNOS NO CURSO

Os alunos do curso de Licenciatura e Computação (EAD), listados a seguir, com nomes publicados no edital nº 06/2018, de 16 de fevereiro de
2018 (convocação de discentes sujeitos ao cancelamento de matrícula), entraram em contato e abriram processos com pedidos de reconsideração
solicitando a permanência no curso. O colegiado foi reunido para deliberar e emitir o parecer.
O presidente do colegiado e coordenador do curso, ALVARO MAGNUM, sugeriu que todos tivessem os pedidos deferidos, dado o elevado
índice de evasão do curso. RICARDO JOB votou a favor do deferimento, sem ressalvas. GEORGE CANDEIA votou a favor do deferimento desde que
ficasse claro, nesta ATA, as razões extraordinárias e motivadoras do deferimento, quais sejam: a baixa quantidade de alunos matriculados atualmente
no curso, a grande quantidade de alunos que tiveram a matrícula cancelada, bem como a possibilidade de acompanhamento do curso, pelos alunos,
junto à turma que entrou no período 2017.1. FRANCISCO PAULO e FÁBIO GOMES votaram a favor do deferimento e reforçaram os pedidos feitos pelo
professor GEORGE. CÍCERO ARISTOFÂNIO se posicionou de maneira contrária à decisão do COLEGIADO, solicitando que fosse registrado em ATA os
motivos que o impulsionaram, qual seja: as diretrizes a serem seguidas nesta situação apontam para uma avaliação individual de cada solicitação e,
caso a justificativa do aluno seja frágil, seu pedido deve ser indeferido. Esta é a conduta adotada nos cursos presenciais e pelo professor, razão pela
qual sugeriu uma nova data para avaliação individualizada dos processos, mantendo-se alinhado com a sua postura.
Os pedidos dos alunos foram deferidos por decisão, por maioria de votos, do COLEGIADO. Resultado a seguir:
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NOME

MATRÍCULA

ALVARO MAGNUM BARBOSA NETO

2264939

CÍCERO ARISTOFÂNIO GARCIA DE ARAÚJO

1880852

FÁBIO GOMES DE ANDRADE

2354403

FRANCISCO PAULO DE FREITAS NETO

1045068

GEORGE CANDEIA DE SOUSA MEDEIROS

2264921

RICARDO DE SOUSA JOB

3730311

ASSINATURA

Cajazeiras, 01 de MARÇO de 2018
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ATA - REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO

Cajazeiras, 01 de agosto de 2018

LOCAL: CÂMPUS IFPB - Cajazeiras - Sala dos professores de Informática
HORÁRIO: Das 15:30 às 16:30
PAUTAS: dispensa de disciplinas de alunos, trancamento e cancelamento de matrículas, problemas de matriculas de alunos, problemas de alocação de
disciplinas de alunos, calendário 2018.1 e 2018.2 e encerramento do calendário 2017.2.
INTEGRANTES: Fábio Abrantes Diniz, Anifrancio Pereira Dantas, Claudenice Alves Mendes, Dimas Andriola Pereira, Diogo Dantas Moreira, Fábio Gomes
de Andrade, Railson dos Santos Silva, Sarahbelle Leite Cartaxo Meneses, Cícero Aristofânio Garcia de Araújo, Maria Rivânia Carlos de Morais, Alvaro
Magnum Barbosa Neto e Ricardo de Sousa Job.
PRESENTES: Fábio Abrantes Diniz (presidente), Ricardo de Sousa Job, Fábio Gomes de Andrade, Diogo Dantas Moreira, Dimas Andriola Pereira, Álvaro
Magnum Barbosa Neto e Anifrancio Pereira Dantas (via áudio Conferência) e Cícero Aristofânio Garcia de Araújo.

Às quinze horas e trinta minutos do dia um de agosto do ano de dois mil e dezoito reuniram-se alguns integrantes do colegiado do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeiras, sob a coordenação do Professor Fábio Abrantes. O coordenador Fábio
Abrantes Diniz começou a reunião detalhando as pautas para todos os membros.
•
Na pauta de encerramento do calendário 2017.2, o coordenador alegou que será necessário a extensão de mais 1 mês para finalizar,
pois teve disciplinas (metodologia científica 1 e 2 e produção de materiais) que estavam sem professores e foi inicializada com 1 mês
de atraso. Além disso, alguns professores não conseguiram finalizar o conteúdo da ementa das suas disciplinas e retardando a
aplicação das provas presenciais. Foi feita uma votação entre os membros do colegiado se seriam a favor da extensão do prazo de
finalização do período 2017.2. Ficou decidido por unanimidade por todos os membros a extensão do prazo do calendário 2017.2 até
o final de julho a fim de que todas as atividades das disciplinas sejam concluídas neste calendário.
•
Em relação a pauta dos calendários do período 2018.1 e período 2018.2, o coordenador solicitou aos membros do colegiado a
aprovação das datas de inicialização e término destes calendários. Ficou decidido por todos os membros que o calendário de 2018.1
se inicializará em 13/08/2018 e finalizará em 23/11/2018. E ficou decidido que o calendário 2018.2 se inicializará em 03/12/2018 e
finalizará em 25/03/2019.
•
Dispensa de disciplinas de alunos, trancamento e cancelamento de matrículas. Nesta pauta, esses pedidos não foram discutidos
pelos membros por causa que os discentes não abriram processos. O coordenador ficou responsável de informar os alunos para abrir
um processo e levar a pauta para uma nova reunião de colegiado.
•
Problemas de matriculas de alunos. Foi informado aos membros do colegiado que os alunos Raimundo Alencar Dias e Isaías do
Nascimento Rocha tinham entrado no cancelamento comprobatório e pediram o reingresso ao curso durante a coordenação
anterior, sendo não reingressados. Ficou decidido pelo colegiado o atendimento do pedido desses alunos de se reingressar no curso
no período 2018.1.
•
Além das pautas levantadas pelo coordenador Fábio Abrantes, o professo Cícero Aristofânio solicitou ao colegiado 3 memorandos
para UAB responder. Os pedidos foram aprovados pelo colegiado e o coordenador ficou responsável de elaborar os memorandos e
protocolar para ser enviado a UAB que fica na Reitoria do IFPB em João Pessoa. Os pedidos solicitados pelo professor Cícero foram:
o Solicitação de todos os repasses financeiros que a UAB encaminhou para o IFPB- campus Cajazeiras
o Solicitação à coordenação UAB o quantitativo de bolsas durante o período de 2014 à 2017.2
o Verificação, junto com a UAB, se houve repasses de bolsas do curso de licenciatura em computação para outros cursos
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NOME

RELAÇÃO

FÁBIO ABRANTES DINIZ

DOCENTE

ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS

DISCENTE

CÍCERO ARISTOFÂNIO GARCIA DE ARAÚJO

DOCENTE

CLAUDENICE ALVES MENDES

TÉC. ADMIN.

DIOGO DANTAS MOREIRA

DOCENTE

Maria Rivânia Carlos de Morais

TÉC. ADMIN

FÁBIO GOMES DE ANDRADE

DOCENTE

Sarahbelle Leite Cartaxo Meneses

DOCENTE

DIMAS ANDRIOLA PEREIRA

DOCENTE

Álvaro Magnum Barbosa Neto

DOCENTE

RAILSON DOS SANTOS SILVA

DISCENTE

RICARDO DE SOUSA JOB

DOCENTE

ASSINATURA

Cajazeiras, 01 de agosto de 2018
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ATA - REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO

Cajazeiras, 29 de agosto de 2018

LOCAL: CÂMPUS IFPB - Cajazeiras - Sala dos professores de Informática
HORÁRIO: Das 13:30 às 15:30
PAUTAS: Agendamento da Capacitação pedagógica e moodle, Convocação dos tutores, Alunos (situação cancelamento compulsório 2017.2 e matrícula
em aberto) solicitando reingresso no curso, convocação do professor de libras, resposta de um memorando solicitado pelo colegiado na data 01-082018 e Atraso na matrícula 2018.1.
INTEGRANTES: Fábio Abrantes Diniz, Anifrancio Pereira Dantas, Claudenice Alves Mendes, Dimas Andriola Pereira, Diogo Dantas Moreira, Fábio Gomes
de Andrade, Railson dos Santos Silva, Sarahbelle Leite Cartaxo Meneses, Cícero Aristofánio Garcia de Araújo, Maria Rivânia Carlos de Morais, Alvaro
Magnum Barbosa Neto e Ricardo de Sousa Job.
PRESENTES: Fábio Abrantes Diniz (presidente), Ricardo de Sousa Job, Fábio Gomes de Andrade, Diogo Dantas Moreira, Dimas Andriola Pereira, Álvaro
Magnum Barbosa Neto e Anifrancio Pereira Dantas (via áudio Conferência) e Cícero Aristofânio Garcia de Araújo.

Às treze horas e trinta minutos do dia 29 de agosto do ano de dois mil e dezoito reuniram-se alguns integrantes do colegiado do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeiras, sob a coordenação do Professor Fábio Abrantes. O coordenador Fábio
Abrantes Diniz começou a reunião detalhando as pautas para todos os membros. Abaixo, detalham o que foi discutido e decidido nesta reunião
durante cada pauta.
1. Agendamento da Capacitação pedagógica e moodle. O coordenador Fábio Abrantes informou ao colegiado a possibilidade de fazer o
agendamento de capacitação para a data 05/09/2018 turno da manhã/tarde. Os membros presentes do colegiado aprovaram a data e
solicitou ao coordenador que convocasse todos os professores do curso para participar da capacitação e também fizesse um memorando
solicitando a direção geral a liberação de todos os professores que fossem participar desta capacitação
2. Convocação dos tutores. O coordenador informou aos membros do colegiado presentes que os tutores convocados no Edital 15/2018
iriam somente atuar no mês de setembro e consequentemente as atividades das disciplinas do curso de 2018.1, pois, todos os tutores
teriam que entregar os termos de compromissos a UAB. Os membros do colegiado pediram para que o coordenador avisasse aos
professores das disciplinas e também preparasse um plano emergencial para extensão do período 2018.1, a fim de que não atrapalhe o
andamento das disciplinas.
3. Alunos (situação cancelamento compulsório 2017.2 e matrícula em aberto) solicitando reingresso no curso. Nesta pauta, os membros
do colegiado aprovaram por unanimidade o reingresso dos respectivos alunos no período 2018.1: José Roberto Araújo Freitas, Juliana da
Rocha Nascimento, Francisco Josimar Souza Seandro, Joan Alisson, Adilson Soares e Wellington Geraldo e Antônio Renato do nascimento.
Alegando que foi um erro da gestão do ifpb - Cajazeiras em não reingressar os alunos na data que eles pediram nos processos em 2017.
Solicitou ao coordenador para tomar as respectivas providências.
4. Resposta de um memorando solicitado pelo colegiado na data 01-08-2018. O coordenador apresentou um dos resultados do
memorando solicitado na reunião de 01-08-2018 o qual foi mostrar o relatório do memorando com a solicitação de repasses financeiros
encaminhados da UAB ao IFPB-campus Cajazeiras
5. Atraso na matrícula 2018.1. Por fim o coordenador Fábio Abrantes Diniz informou que houve um atraso de duas semanas na matrícula
dos discentes no período 20181 e depois a migração deles para o MOODLE por parte da UAB. Os membros do colegiado recomendou ao
coordenador para que enviasse uma solução a UAB de automatização da migração dos alunos nos próximos períodos assim que o
discente fizer sua matrícula no SUAP. Além disso, pediu que o coordenador avisasse aos professores que agendassem novos prazos de
entrega de atividades pelos alunos. Por fim, o coordenador alertou a possibilidade do período 2018.1 extender o prazo de finalização,
tendo total apoio do colegiado se isso acontecer.
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NOME

RELAÇÃO

FÁBIO ABRANTES DINIZ

DOCENTE

ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS

DISCENTE

CÍCERO ARISTOFÂNIO GARCIA DE ARAÚJO

DOCENTE

CLAUDENICE ALVES MENDES

TÉC. ADMIN.

DIOGO DANTAS MOREIRA

DOCENTE

Maria Rivânia Carlos de Morais

TÉC. ADMIN

FÁBIO GOMES DE ANDRADE

DOCENTE

Sarahbelle Leite Cartaxo Meneses

DOCENTE

DIMAS ANDRIOLA PEREIRA

DOCENTE

Álvaro Magnum Barbosa Neto

DOCENTE

RAILSON DOS SANTOS SILVA

DISCENTE

RICARDO DE SOUSA JOB

DOCENTE

ASSINATURA

Cajazeiras, 31 de JANEIRO de 2019
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ATA - REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO

Cajazeiras, 31 de outubro de 2018

LOCAL: CÂMPUS IFPB - Cajazeiras - Sala dos professores de Informática
HORÁRIO: Das 13:30 às 15:30
PAUTAS: Dispensa de estágio do aluno everton. Reconhecimento do curso. Problemas de notas e matriculas de disciplinas dos alunos Anifrâncio e
Joan. Mudança nas datas dos encontros e provas do calendário acadêmico 2018.1.
INTEGRANTES: Fábio Abrantes Diniz, Anifrancio Pereira Dantas, Claudenice Alves Mendes, Dimas Andriola Pereira, Diogo Dantas Moreira, Fábio Gomes
de Andrade, Railson dos Santos Silva, Sarahbelle Leite Cartaxo Meneses, Cícero Aristofánio Garcia de Araújo, Maria Rivânia Carlos de Morais, Alvaro
Magnum Barbosa Neto e Ricardo de Sousa Job.
PRESENTES: Fábio Abrantes Diniz (presidente), Ricardo de Sousa Job, Fábio Gomes de Andrade, Diego Ernesto Rosa Pessoa, Diogo Dantas Moreira,
Anifrancio Pereira Dantas (via áudio Conferência) e Cícero Aristofânio Garcia de Araújo e Diego

Às treze horas e trinta minutos do dia 30 de outubro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se alguns integrantes do colegiado do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeiras, sob a coordenação do Professor Fábio Abrantes. O coordenador Fábio
Abrantes Diniz começou a reunião detalhando as pautas para todos os membros. Abaixo, detalham o que foi discutido e decidido nesta reunião
durante cada pauta.
1. Dispensa de estágio do aluno Everton Gomes e Maria Rosa. O coordenador Fábio Abrantes informou ao colegiado o processo de
dispensa de estágio do aluno Everton. Os membros decidiram que o professor da disciplina seria o responsável para dar o parecer da
dispensa do estágio do discente Everton Gomes. E que o coordenador Fábio Abrantes iria encaminhar, ao professor da disciplina, o
processo de dispensa deste discente.
2. Reconhecimento do curso de Licenciatura em Computação e Informática: essa pauta não foi discuta pelos membros do colegiado por
ser uma pauta com discussão para o NDE.
3. Processo de problemas de notas e matrículas de disciplinas dos alunos Anifrâncio e Joan:
•
Discente Joan Alisson do Nascimento: O coordenador Fábio Abrantes diniz apresenta o processo 23324.003035.2018-81 o qual
solicita que insira a nota da disciplina de Estrutura de Dados na matriz das notas. Uma vez que já cursou a disciplina e foi aprovado.
Pois a nota não está na plataforma conforme as demais. Alegou que já cursou a disciplina de Banco de Dados e no suap consta
aprovado e para pagar está disciplina precisa ter pago estrutura de dados. O coordenador Fábio Abrantes disse que no suap e no
moodle constam que o aluno foi reprovado duas vezes em estrutura de dados e que pagou banco de dados por que o coordenador
antigo permitiu o aluno pagar essa disciplina sem pagar o pré-requisito a pedido da coordenadora da UAB Fabrízia. Foi feita uma
votação entre os membros do colegiado e ficou decidido que o indeferimento do processo pelo colegiado (unânime). Foi
constatado reprovação na disciplina estrutura de dados no moodle nos períodos 2015.2 e 2017.1. além de não fazer as provas
presenciais e também não fez todas as atividades no moodle solicitada pelo professor. A aprovação da disciplina de banco de
dados foi um caso excepcional e que não justifica a aprovação automática nos seus pré-requisitos no caso estrutura de dados. O
colegiado também determinou que toda quebra de requisito de disciplina seja deliberada pelo colegiado. O colegiado também
solicitou ao coordenador que fizesse a lista de alunos que irão pagar as disciplinas de estágio.
•
Discente Anifrâncio Dantas: O coordenador Fábio Abrantes diniz apresenta o processo 23324.003034.2018-36 o qual solicita que
retire o status de reprovação da disciplina de Engenharia de Software. O coordenador Fábio Abrantes fez uma investigação e
verificou que não existia diários deste discente no SUAP, portanto, o aluno não tinha feito matrícula nessa disciplina. O
coordenador fábio abrantes diniz também verificou que no requerimento de pedido de matrícula também não constava o nome da
disciplina deste aluno. Portanto, foi decidido o deferimento por unânime pelo colegiado o atendimento da solicitação deste
processo do discente anifrâncio.
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4.

5.

Mudança nas datas dos encontros e provas do calendário acadêmico 2018.1: O coordenador Fábio Abrantes informou ao colegiado que
precisará de mudanças nas datas dos encontros e provas presenciais. E solicitou ao colegiado a aprovação dessa mudança de datas dessas
atividades. O colegiado aprovou por unanimidade essa alteração das datas.
Outras pautas colocadas pelo professor Cícero Aristofânio durante a reunião:
•
O professor Cícero solicitou ao coordenador e os outros membros do colegiado a aprovação de um encontro presencial extra para
a disciplina de estrutura de dados. Pedindo diárias para professores Álvaros e André Atanásio irem aos pólos e também para tutora
Camila Frietas Sarmento fazerem aulas de revisão dos assuntos dessa disciplina. O colegiado e o coordenador aprovou e ficou
responsável do coordenador a solicitação de diárias a coordenação da UAB/IFPB.
•
O professor Cícero solicitou ao colegiado a intervenção da solicitação dos memorandos 19,20 e 21 de 2018 sejam atendidos. O
colegiado aprovou a solicitação e ficou responsável pelo coordenador fazer um memorando solicitando a direção da EAD e
coordenação da UAB/IFPB a intervenção destes memorandos que sejam atendidos o mais breve possível.
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NOME

RELAÇÃO

FÁBIO ABRANTES DINIZ

DOCENTE

ANIFRÂNCIO PEREIRA DANTAS

DISCENTE

CÍCERO ARISTOFÂNIO GARCIA DE ARAÚJO

DOCENTE

CLAUDENICE ALVES MENDES

TÉC. ADMIN.

DIOGO DANTAS MOREIRA

DOCENTE

Maria Rivânia Carlos de Morais

TÉC. ADMIN

FÁBIO GOMES DE ANDRADE

DOCENTE

Leonardo Ferreira Soares

DOCENTE

DIMAS ANDRIOLA PEREIRA

DOCENTE

Diego Ernesto Rosa Pessoa

DOCENTE

RAILSON DOS SANTOS SILVA

DISCENTE

RICARDO DE SOUSA JOB

DOCENTE

ASSINATURA

Cajazeiras, 30 de outubro de 2018

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS CAJAZEIRAS
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATA - REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO

Cajazeiras, 19 de dezembro de 2018

LOCAL: CÂMPUS IFPB - Cajazeiras - Sala dos professores de Informática
HORÁRIO: Das 14:00 às 16:30
PAUTAS: Apresentação e discussão da ata de Reunião com a UAB (13/12/2018) / Atualização do calendário 2018.2 / Situação da conclusão de alguns
alunos do curso (Railson, Gilmar, Anifrâncio e Robson) / Apresentação da resposta do processo 23324.002245.2018-51/ Previsão de bolsas para o
período 2018.2.
INTEGRANTES: Fábio Abrantes Diniz, Alan Carlos da Silva Ferreira, Anifrancio Pereira Dantas, Cícero Aristofánio Garcia de Araújo, Claudenice Alves
Mendes, Diego Ernesto Rosa Pessoa, Dimas Andriola Pereira, Diogo Dantas Moreira, Fábio Gomes de Andrade, Leonardo Ferreira Soares, Railson dos
Santos Silva e Ricardo de Sousa Job.
PRESENTES: Fábio Abrantes Diniz (presidente), Alan Carlos da Silva Ferreira, Cícero Aristofánio Garcia de Araújo, Claudenice Alves Mendes, Diogo
Dantas Moreira, Leonardo Ferreira Soares, Ricardo de Sousa Job.

Aos dezenove de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se os integrantes do colegiado do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeiras, sob a coordenação do Professor Fábio Abrantes, que abriu a sessão repassando os
pontos da pauta e iniciando a discussão como se segue:
a) Apresentação e discussão da ata de Reunião com a UAB (13/12/2018): O coordenador Fábio Abrantes apresentou algumas pautas
decididas desta ata e algumas solicitas pela coordenação da UAB para ser discutida nesta reunião. Na ata foram retratadas e respondidas
as solicitações do professor Cícero do não pagamento das bolsas de setembro e outubro dos professores (Dayane e Cícero). A
coordenação da UAB/IFPB reconhecer o erro e vai pagar em janeiro as bolsas destes professores. Outros pontos importantes da ata
discutidos no item (c) pelo colegiado foram o vencimento do edital de tutor, vencimento do contrato dos tutores presenciais e mudanças
do modelo de tutoria (perfil por curso com atuação nos polos e responsável por fazer o acompanhamento das disciplinas). Outros pontos
da ata também discutidos pelo colegiado foi a readequação do calendário do curso para proposição da CAPES expostos no item (b) e lista
de formandos/concluintes descrito no item (d).
b)

Atualização do calendário 2018.2: o coordenador Fábio Abrantes iniciou apresentando a a necessidade de alterar o calendário 2018.2 por
motivos do período 2018.1 ter atrasado o período 2018.1, período de férias, e a coordenação da UAB ter indicado a ficar igual com
calendário das bolsas da Capes (janeiro à agosto de 2019). Fábio Abrantes deu ênfase na importância dessa alteração para que o
planejamento e execução do período 2018.2 seja realizado sem problemas. Com isso foi feito uma votação entre mandar a CEPE uma
solicitação de alteração e formalização de um novo calendário ou deixar o calendário com está e executar na prática o planejamento
2018.2 com novas datas de todos os processos desse respectivo período 2018.2. Foi decidido por unanimidade a segunda opção pelo
colegiado. O coordenador Fábio Abrantes ficou responsável de repassar para coordenação da UAB/IFPB um memorando contendo o
planejamento da execução das disciplinas do período 2018.2, a fim de que as bolsas sejam planejadas e executadas sem problemas pela
coordenação da UAB/IFPB.

c)

Vencimento do edital de tutor, vencimento do contrato dos tutores presenciais e mudanças do modelo de tutoria (perfil por curso com
atuação nos polos e responsável por fazer o acompanhamento das disciplinas). O colegiado decidiu não o novo modelo de tutoria visto a
importância das atividades específicas de cada perfil de tutores (presenciais e à distância) para o acompanhamento dos alunos nos pólos
feitos somente pelos tutores presenciais e no moodle somente pelos tutores à distância. A fim de evitar novos abandonos de alunos do
curso. A pedido do colegiado, ficou responsável o coordenador do curso solicitar novos tutores presenciais e a distância do edital 45/2018
a fim de que o período 2018.2 seja executado sem problemas de atendimento ao aluno. Caso não haja tutores presenciais suficientes para
os polos Araruna, Duas Estradas e Pombal no edital, seja feito uma chamada de tutores a distância para atuar como presenciais ou fazer
um novo edital urgente para chamada de tutores presencias. O colegiado destaca ao coordenador do curso Fábio Abrantes que na
solicitação seja dado a ênfase da urgência e importância que sejam atendidas essas solicitações.
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d)

e)

f)

Situação da lista de conclusão de alguns alunos do curso: O coordenador repassou ao colegiado a informação da coordenação da
UAB/IFPB de que o período da primeira turma do curso foi finalizado e gostaria de saber se há concluintes dessa turma. O coordenador
investigou e não haverá concluintes no final do período de 2018.1. No entanto, tem 4 alunos (Railson, Gilmar, Anifrâncio e Robson) que
poderão se formar neste período 2018.2 caso sejam atendidas a quebra de pré-requisitos de algumas disciplinas recuperação (repercurso)
e ofertadas no período 2018.2. As disciplinas que precisam ser ofertadas são: Projeto interdisciplinar II, Didática II, Engenharia de
Software, Introdução À Computação, Aprendizagem Assistida Por Computador, Didática I e Programação I. O coordenador Fábio Abrantes
fez uma votação para saber se o colegiado é de acordo com a quebra de pré-requisitos para formar esses alunos no período 2018.2 o qual
por unanimidade foi aceita essa exceção de quebra de requisitos para os alunos respectivos alunos se formarem no período 2018.2. O
coordenador Fábio Abrantes ficou responsável de repassar para coordenação da UAB/IFPB um memorando informando a lista de
disciplinas de recuperação que precisam ser executas para a coordenação da UAB/IFPB elabore um plano de ação para possuir bolsas para
serem efetuadas aos professores dessas disciplinas. O colegiado novamente dar ênfase na importância que essa solicitação seja atendida
a fim de que esses alunos sejam formados.
Apresentação da resposta do processo 23324.002245.2018-51: O coordenador Fábio Abrantes divulgou o resultado deste processo para
os membros do colegiado. Os membros presentes ficaram extremamente desgostosos com os resultados dos repasses das bolsas do curso
de Licenciatura em Computação para outros cursos sem o consentimento, além de alegarem para os coordenadores antigos de
Computação que o curso não possuía bolsas. O colegiado ainda demonstrou desprezo com a justificativa do processo alegando que esses
repasses não prejudicou o curso. Portanto, ficou decidido pelos colegiado que o coordenador do curso Fábio Abrantes vai elaborar um
documento apontando os problemas originados por esses repasses. Alguns desses problemas foram: perdas de professores,
comprometimento no aprendizado dos alunos, impossibilidade de manutenção de aulas práticas, evasão em massa de alunos,
impossibilidade de ofertas de novas turmas, falta de continuidade de execução de planejamento e apresentação do relatório da UAB que
apontava diversas falhas na execução do curso.
Previsão de bolsas para o período 2018.2: O coordenador Fábio Abrantes apresentou para os membros do colegiado que o quantitativo
de bolsas para professores só terá para a turma de 2017.1 para as disciplinas de Programação Orientado a Objetos II, Banco de Dados,
Probabilidade e Estatística, Psicologia da Aprendizagem, Ética e Relações Humanas do Trabalho e Projeto Interdisciplinar III. No entanto,
teremos dez disciplinas de recuperação (repercurso) para serem ofertados no período 2018.2 a fim de conclusão de alguns alunos da
turma antiga. O coordenador Fábio Abrantes informou que o planejamento do período 2018.2 será executado em quatro meses e que
bolsas excedentes das disciplinas da turma 2017.1 serão realocadas para algumas disciplinas de recuperação. O colegiado demonstrou
favorável esse planejamento. No entanto, ficará algumas disciplinas de recuperação sem bolsas para os professores e ficou decidido pelo
colegiado que o coordenador do curso Fábio Abrantes vai elaborar um memorando contendo o plano de execução de bolsas para
professores das disciplinas e solicitando bolsas emergenciais para as disciplinas de recuperação que não contém bolsas para professores a
fim de que possa concluir alguns alunos da turma de 2015. O colegiado deixa claro na importância também no atendimento desta
solicitação a fim de que esses alunos sejam formados, pois caso contrário há possibilidade de não termos alunos formados em nenhum
período deste curso.
Após discussão, todas as indicações foram aprovadas pelos demais. Por fim, eu, Prof. Fábio Abrantes Diniz, Coordenador do curso de
Licenciatura em Computação dei por encerrada a reunião e nada mais havendo a tratar, lavrei, transcrevi e assinei a presente ata, com
três (3) páginas, que após lida e aprovada, será assinada pelos demais membros da área, conforme lista de presença.
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