
Ata da Quarta Reuniao Extraordinaria do Conselho de Centro do Centro de Informatica da Universidade
Federal da Paraiba, realizada no dia 24 de outubro de 2013.

Aos vinte e Quatro dias do mes de outubro do ana de dois mil e treze, as 09:00, na Sala de
Reunioes do CCEN, ocorreu a Quarta Reuniao Extraordinaria deste Conselho de Centro, na
presenGa dos seguintes Conselheiros: Guido Lemos de Souza Filho, Diretor do Centro de
Informatica, Valeria GonGalvesSoares, Vice-Diretora do Centro de Informatica, Hamilton Soares da
Silva, Chefe do Departamento de Informatica, Alexandre Nobrega Duarte, Chefe do Departamento
de Sistemas de ComputaGao, Roberto Quirino do Nascimento, Chefe do Departamento de
ComputaGao Cientifica, Daniela Coelho Batista Guedes Pereira, Coordenadora do Curso de
Bacharelado em Ciencia da ComputaGao,Clauirton de Albuquerque Siebra, Coordenador do Curso
de Engenharia de ComputaGao, Tiago Maritan Ugulino de Araujo, Coordenador do LAVID/CI e
Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti, Representante Titular dos Servidores Tecnico-Administrativos.
Justificaram suas ausencias os Conselheiros Bruno Jefferson de Sousa Pessoa, Coordenador do
Curso de Matematica Computacional, Lucidio dos Anjos Formiga Cabral, Coordenador do Curso de
Ucenciatura em ComputaGao-modalidade EaD e Alisson Vasconcelos de Brito, Coordenador do
Curso de Pos-GraduaGaoem Informatica. Comparecerem, na qualidade de convidados: Marcelo
Sobral da Silva, Pro-Reitor de Planejamento da UFPB, Mucio Antonio Sobreira Souto, Coordenador
de Planejamento da PROPLAN/UFPB, Luciane Barcia Brasil Siqueira, Agente de Gestao de
Pessoas do CI, Antonio da Silva Sobrinho Junior, Assessor Administrativo do Centro de Informatica
e Maria Suzana Guerra de Oliveira, Assessora de Planejamento do CI. Fez-se tambem presente 0
Conselho de Centro do CCEN. Iniciando a Pauta, 0 Pro-Reitor de Planejamento da UFPB, Prof.
Marcelo Sobral da Silva fez suas explanacoes sobre 0 motivo de convocaGao da presente reuniao,
ressaltando que a PROPLAN/UFPB esta iniciando 0 processo de formula~ao do Plano de
Desenvolvimento Institucional (POI) 2014-2018, que e uma atividade que se reveste de extrema
importancia considerando as implicacoes decorrentes de sua elaboracoo. Nesta primeira etapa, foi
apresentado aos Conselheiros dos Conselhos de Centro do CCEN e do CI a posiGao em que a
UFPB se encontra e os desafios a sua frente, com 0 proposito de iniciar discussao Que devera ser
encaminhada pelos referidos conselheiros nas unidades academicas onde atuam. 0 Prof. Marcelo
Sobral da Silva explicou a dinamica da confeccao da Proposta para 0 PDI/UFPB 2013-1017,
apresentando um diagnostico, em nivel nacional, nos ultimos dez anos, no periodo compreendido de
2003 a 2012, e, neste contexto, a posicao da UFPB em relacao aos parametros analisados, a saber:
GRAOUACAO : numero de ingressantes e diplomados, evolucao da taxa de sucesso, indicadores
de desempenho de Curso - IGC (este, de 2007 a 2011). POS·GRADUACAO: foram analisados os
seguintes aspectos: alunos matriculados, bolsas de pos-graduaGao, bolsas de iniciagao cientifica,
conceito CAPES, qualidade dos Programas de Pos-Graduacao, numero de projetos submetidos,
producao cientifica e citacoes, bolsas de Produtividade do CNPq. EXTENSAo : PROBEX, PROEXT,
evolucao do orcamento de capital por numero de alunos, evolucao do orcamento total. A esta altura
das discussoes 0 Prof. Guido Lemos de Souza Filho informou Que,hoje, na UFPB, cada aluno tem
um custo mensal de cerca de R$ 2.000,00. 0 Prof. Marcelo Sobral da Silva apresentou urn Quadro
dos dez maiores orcamentos das IFES (InstituiGoes Federals de Ensino Superior) em relar;ao a
pessoal e a UFPB e a quem tem 0 maior or~amento em rela~ao a pessoal, dentre as dez IFES
analisadas. COTISTAS: foram analisados os seguintes dados: rendimento dos alunos cotistas em
relar;ao aos nao-cotistas; numero de ingressantes cotistas; cotistas do CCEN, Cotistas do CI, CRE ~
dos cotistas do CCEN e do CI Em seguida, 0 Pro-Reitor de Planejamento da UFPB passou a fazer
explanar;oes sobre 0 SIG . Sistema Integrado de Gestao, que compreende os seguintes modulos :
SIGM, SIGAdmin, SIPAC, Arquitetura e ServiGos, SIGPP, SIGED e SIGRH. Durante toda a
explanar;ao, os presentes puderam intervir com sugestoes, duvidas e contribuicoes as discussoes. 0
Pro-Reitor de Planejamento da UFPB informou que os Centros terao quarenta e cinco dias,
contados a partir dq envio das planilhas, para preencher ~,evolver as planilhas a PROPLAN .
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Pr6-Reitoria de Planejamento da UFPB, ficando a criterio de cada Centro definir que estrategias
serao utilizadas para se atingir este fim . Estas planilhas serao enviadas por e-mail, e constara 0
nome do responsavel, na PROPLAN/UFPB, pela prestac;ao de informac;oese suporte para a
resoluc;ao de duvidas. Nada mais havendo a tratar, eu, Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti,
atuando como Secretaria dos trabalhos, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo
Senhor Presidente e demais presentes a sua aprovac;ao. Conselho de Centro do Centro de
Informaticada Univer\sid~deF~eral da P~raiba, ~m Joao PessoaJP~), 14 de novembrode 2013.
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