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Aos vinte e sete dias do mês de março 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 oito 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 Pablo Ribeiro Suárez, Jefferson Felipe Pires de Lima (convidado)             
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 realização de um Workshop de Ciência de Dados no Campus VII, com a                
promoção da Coordenação do Campus. Foi explicado que o Workshop teria de dois             
momentos: palestra inicial no período da noite, e depois um curso de duração de 8h, durante                
uma sexta-feira ou quinta-feira, ambos sob a ministração do professor convidado Adriano            
Santos, da Facisa, em Campina Grande. Os professores Rodrigo e Jefferson Felipe ficaram             
encarregados de contactar o professor convidado para decidir uma melhor data. 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 dez 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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