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Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, aconteceu uma reunião                 
ordinária do Colegiado do curso de Ciência da Computação, do Centro de Ciências Exatas e               
Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual da Paraíba, Campus VII - Governador Antônio            
Mariz, na sala da Coordenação do curso de Ciência da Computação, no referido campus,              
sendo iniciada às oito horas e trinta minutos. Composta a mesa de trabalho, presidiu a               
reunião o professor Rodrigo Alves Costa, Coordenador do curso de Computação. Foram            
registradas as presenças dos docentes Cheyenne Ribeiro Guedes Isidro Abílio, Pablo Ribeiro            
Suárez e Wellington Candeia de Araújo, além da discente Jacicleide Rodrigues de Sousa,             
havendo portanto quórum para o início da reunião. O presidente Rodrigo declarou aberta a              
sessão, deu as boas vindas aos presentes e iniciaram as discussões sobre o único ponto da                
pauta, acerca das atividades do início do semestre letivo e calendário acadêmico divulgado             
pela pró-reitoria de graduação. Foi apresentada uma proposta de calendário para o TCC de              
2016.2, uma proposta de pauta de reunião de planejamento a ser realizada com os docentes               
do curso em 15 de dezembro do corrente ano e a proposta de se realizar uma palestra de                  
introdução com um dos docentes do próprio curso. Cada presente manifestou sua opinião,             
tendo todos concordado com as propostas apresentadas. Não havendo nada mais a ser             
discutido, o presidente agradeceu a presença e a participação de todos, e às nove horas eu,                
Rodrigo Alves Costa, lavrei a presente ata que foi assinada por todos os docentes presentes               
à reunião. 
 
 
Membros presentes à reunião 
 
Rodrigo Alves Costa 

 
____________________________________________ 
 
Cheyenne Ribeiro Guedes Isidro Abíblio 

 
___________________________________________________ 



 
Pablo Ribeiro Suárez 
 

___________________________________________________ 
 
Wellington Candeia de Araújo 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
Jacicleide Rodrigues de Sousa (representante discente) 
 
 
___________________________________________________ 
 
 


