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Às oito horas do dia vinte e três de maio do ano dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões da 1 
Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação, no Campus João Pessoa do Instituto Federal 2 
de 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 aprovação dos co-orientadores externos ao programa. O colegiado deu parecer 7 
favorável às solicitações de co-orientação dos professores Dr. José Jorge Lima Dias Júnior, do 8 
departamento de Administração da UFPB, dos professores Dra. Heremita Brasileiro Lira, Dr. Alex 9 
Sandro Cunha e Dr. Francisco Dantas Nobre Neto, da Unidade Acadêmica II do IFPB e da 10 
professora Dra. Elaine Cristina Batista de Oliveira, da Unidade Acadêmica de Gestão do IFPB. 11 
Prosseguindo a pauta da reunião, discutiu-se as disciplinas que serão oferecidas no semestre 12 
2019.2. Ficou acordado que o professor Lafayette Melo ficará responsável pela disciplina de 13 
Metodologia da pesquisa e contará com o apoio de outros professores do quadro para trabalhar 14 
com métodos específicos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Ficou acordado o dia de 15 
31/05/2019 para envio do interesse de oferta de disciplinas no semestre 2019.2. Seguiu-se ao 16 
terceiro item da pauta, sobre o regulamento de credenciamento e manutenção de professores no 17 
programa. Uma primeira proposta será escrita com base no documento da área de Ciência da 18 
Computação da CAPES, de modo a ser refinada e publicada até o fim de julho. Ainda nesse item, 19 
ficou acordado a marcação de uma reunião para tratar de acordos de cooperação com empresas, 20 
propriedade intelectual e industrial. No quarto item da pauta, discutiu-se o contingenciamento das 21 
instituições federais e a importância de publicar em jornais, sem custos ou com custos reduzidos, 22 
além de maior fator de impacto. O professor Alisson apresentou suas estratégias de publicação e 23 
se comprometeu a enviar uma lista de periódicos qualificados, com respostas de avaliação mais 24 
rápidas e tamanhos dos artigos compatíveis com um trabalho de mercado. 25 
 26 
 27 
Membros do colegiado presentes: 28 

Francisco Petrônio Alencar de Medeiros  29 

Luciana Pereira Oliveira - vide coordenador 30 

Crishane Azevedo Freire 31 

Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros 32 

Damires Yluska de Souza Fernandes 33 

Dênio Mariz Timóteo de Sousa 34 



Marcelo Portela Sousa 35 

Lafayette Batista Melo 36 

Alisson Vasconcelos de Brito 37 

Rostand Edson Oliveira Costa 38 


