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Às oito horas do dia doze de agosto do ano dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões da Unidade 1 
Acadêmica de Informação e Comunicação, no Campus João Pessoa do Instituto Federal de 2 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, doravante denominado IFPB/JP, realizou-se uma 3 
Reunião do Colegiado do Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação do IFPB/JP, sob a 4 
presidência do Prof. Francisco Petrônio Alencar de Medeiros, estando presentes os participantes 5 
citados no final desta ata. Iniciando a reunião, o presidente passou ao primeiro ponto da pauta, que 6 
travava da análise dos processos de aproveitamento de disciplinas. Os processos foram analisados 7 
para posterior lançamento no SUAP. O segundo ponto da reunião foi a discussão sobre o processo 8 
de credenciamento de novos professores no PPGTI, ficou acordado o lançamento do edital com 9 
uma vaga para um professor recém doutor na linha de pesquisa RSC e dois professores doutores 10 
que concluíram o doutorado há mais de 3 anos, um para a linha GDS e outro para a linha RSC. O 11 
edital será lançado na última semana do mês de agosto. O terceiro ponto da pauta foi a discussão 12 
sobre os 20% de atividades EAD nas disciplinas do mestrado, conforme PPC do curso. Ficou 13 
decidido que o coordenador conversará informalmente com o presidente da comissão dos 14 
Mestrados Profissionais da área de Ciência da Computação durante o seminário meio termo entre 15 
os dias 26 e 27 de agosto de 2019 na CAPES. Passou-se para o quarto ponto da pauta, que tratou 16 
da inclusão dos representes discentes no colegiado do curso, decidiu-se por incluir um estudante 17 
de cada linha de pesquisa, atendendo a proporção de 1/5 entre os membros estudantes e 18 
professores. A escolha dos estudantes será conduzida pelo próprio corpo discente. No quinto ponto 19 
da pauta, avaliou-se a inclusão do professor Ruan Delgado Gomes como co-orientador do aluno 20 
Zenildo de Melo, a pedido do professor orientador Anderson Fabiano, tendo sido aprovado por 21 
unanimidade. Finalmente, o último ponto da pauta discutiu a relevância da participação dos 22 
professores do PPGTI no corpo editorial e revisão de artigos da Revista Principia, considerando 23 
que a mesma passou a ser qualificada com o Qualis A3. A reunião foi finalizada com alguns 24 
informes sobre o registro das atividades de ensino no SUAP, a relação hora aula e hora relógio das 25 
disciplinas e sua relação com o calendário acadêmico, bem como o processo de seleção para a 26 
turma 2020, que deverá iniciar no final de setembro. 27 
 28 
 29 
Membros do colegiado presentes: 30 

Francisco Petrônio Alencar de Medeiros  31 

Luciana Pereira Oliveira - vide coordenador 32 

Crishane Azevedo Freire 33 

Edemberg Rocha da Silva 34 

Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros 35 



Damires Yluska de Souza Fernandes 36 

Dênio Mariz Timóteo de Sousa 37 

Marcelo Portela Sousa 38 

Lafayette Batista Melo 39 

Anderson Fabiano da Costa 40 


