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Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, aconteceu uma reunião                 
extraordinária dos 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 dezenove horas e dez 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 Angélica Félix Medeiros, Pablo Ribeiro Suárez,            
Alanna Camylla Coelho Monteiro e Laudson Silva de Souza, professores estes alocados nas             
disciplinas restantes para conclusão do curso dos alunos Allan Vilar de Carvalho, Alisson             
Patrick Medeiros de Lima, Ygor Alcantara de Medeiros e Rômulo Rodrigues de Morais             
Bezerra, alunos estes que requisitaram antecipação de curso por ocasião de aprovação em             
mestrado. O presidente Rodrigo declarou aberta a sessão, deu as boas vindas aos presentes              
e iniciaram as discussões sobre o único ponto da pauta, a antecipação de curso dos alunos                
citados anteriormente. Foram apresentados o edital de cada seleção e o resultado das             
mesmas, contendo as aprovações dos alunos. Cada professor manifestou sua opinião, tendo            
todos concordado com a antecipação do curso de todos os alunos supracitados. Além disso,              
cada professor se comprometeu a produzir um plano de atividades de sua respectiva             
disciplina para antecipação do curso dos alunos, a ser anexado no processo, juntamente com              
os editais e a notificação de aprovação. Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente                
agradeceu a presença e a participação de todos, e às vinte horas eu, Rodrigo Alves Costa,                
lavrei a presente ata que foi assinada por todos os docentes presentes à reunião. 
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