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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, aconteceu uma                  
reunião extraordinária 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. 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, Ricardo Santos de Oliveira 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. retorno do professor Ricardo Santos de Oliveira após o período de afastamento para               
qualificação em nível de doutorado e 2. Reabertura do Centro Acadêmico do Curso de              
Ciência da Computação. Sobre o primeiro ponto de pauta, o professor Ricardo Santos de              
Oliveira mencionou que está retornando às suas atividades laborais como professor efetivo            
T-40 DE no início do próximo mês. O professor Rodrigo informou que o mesmo irá compor o                 
colegiado e o NDE deste curso, além de assumir atividades de docência. Sobre o segundo               
ponto de pauta, a discente Maria Luíza Mendes Barros informou que, em assembléia             
realizada no dia 25 de março (segunda-feira), os discentes do curso apreciaram estatuto e,              
reunidos em assembléia no auditório Celso Furtado, na UEPB Campus VII, aprovaram em             
unanimidade a criação do Centro Acadêmico (CACC), restando, pois, a necessidade de            
referenda do colegiado para dar prosseguimento a criação do mesmo junto aos órgãos             
superiores da universidade. Cada presente manifestou sua opinião, tendo todos concordado           
com criação do centro. Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente agradeceu a               
presença e a participação de todos, e às dezoito horas e vinte e cinco minutos eu, Rodrigo                 
Alves Costa, lavrei a presente ata que foi assinada por todos os presentes à reunião. 
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