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Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 nove horas. 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 o único ponto da pauta, acerca da apreciação dos processos de dispensa              
de disciplinas de 2019.1 apresentados pelos discentes do curso a seguir: 141814560 - Alberto              
Moiseis Santos da Silva, 171810813 - David Fernandes Martins da Costa, 182810259 -             
Thiago Thallys Ferreira do Nascimento, 171810287 - Reginaldo Bezerra da Silva, 182810283            
- Kennedy Alves Pereira e 172810388 - Adrianne Cybele Barreiro Olinto. O resultado da              
avaliação se deu conforme o seguinte parecer: após análise de todos os membros do              
colegiado dos processos, histórico escolar dos alunos e das ementas das disciplinas            
apresentadas, bem como respectivas autenticações de tais documentos, foram indeferidos          
por unanimidade as solicitações do aluno Alberto Moiseis Santos da Silva pela dispensa da              
disciplina "Tópicos Avançados em Programação I", pois essa disciplina é inexistente na grade             
do seu curso para integralização e a requisição da aluna Adrianne Cybele Barreiro Olinto pela               
dispensa da disciplina Calculo III, pelo mesmo motivo, Todos as demais solicitações foram             
deferidas por unanimidade. Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente agradeceu a              
presença e a participação de todos, e às onze horas e trinta e cinco minutos eu, Rodrigo                 
Alves Costa, lavrei a presente ata que foi assinada por todos os presentes à reunião. 
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