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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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 dezoito 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 Pablo Ribeiro Suárez e Jannayna Domingues Barros            
Filgueira, além da discente Maria Luíza Mendes Barros, 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 os dois pontos de pauta: 1. proposta de realização               
de um simpósio integrado de tecnologia de informação (SITI), juntamente com o curso de              
sistema de informação da FIP, e 2. Solicitações de trancamentos de matrícula fora do prazo.               
Sobre o ponto 1 da pauta, a proposta foi aprovada por unanimidade por todos os membros do                 
colegiado, ficando o professor Pablo Suárez responsável por acompanhar a organização do            
simpósio por parte da UEPB. Sobre o ponto 2 da pauta, as solicitações dos seguintes alunos                
foram apresentadas: 14281163 - DAVI HENRIQUE DA SILVA, 15181024 - LUCAS           
RODRIGUES LOURENCO, 14281830 - CRISTIAN MENDES DE SOUSA, 16181041 -          
DAMIÃO RODRIGUES DE SOUSA, 15281021 - ERINALDO FERREIRA DA COSTA,          
14181903 - RENNAN FELIPE BARREIRO CAMPOS e 16181017 VICTOR MATHEUS          
CANDEIA CABRAL LEITAO. Todas as requisições apresentavam justificativas médicas e          
atestados médicos plausíveis em anexo e todos os presentes concordaram, por unanimidade,            
a favor do trancamento dos requerentes. Não havendo nada mais a ser discutido, o              
presidente agradeceu a presença e a participação de todos, e às dezenove horas e trinta e                
cinco minutos eu, Rodrigo Alves Costa, lavrei a presente ata que foi assinada por todos os                
docentes presentes à reunião. 
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