
Ata da Décima Reunião Ordinária do Conselho de Centro do Centro de Informática da Universidade Federal 
da Paraíba, realizada no dia 09 de dezembro de 2014. 

01 Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 14:00, na Sala de 
02 Reuniões da SODS, ocorreu a Décima Reunião Ordinária deste Conselho de Centro, sob a 
03 presidência do Decano do Conselho de Centro no exercício da Diretoria, Hamilton Soares da Silva e 
04 na presença dos seguintes Conselheiros: José Antonio Gomes de Lima, Vice-Chefe do 
05 Departamento de Informática, Alexandre Nóbrega Duarte, Chefe do Departamento de Sistemas de 
06 Computação, Roberto Quirino do Nascimento, Decano do Departamento de Computação Científica, 
07 Thais Gaudêncio do Rêgo, Coordenadora do Curso de Engenharia da Computação, Daniela Coelho 
08 Batista Guedes Pereira, Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, 
09 Moisés Dantas dos Santos, Coordenador do Curso de Matemática Computacional, Lucídio dos Anjos 
10 Formiga Cabral, Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação-modalidade EaD, Tiago 
11 Pereira do Nascimento, Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Informática, Lourdes Maria 
12 Rodrigues Cavalcanti e Maria Suzana Guerra de Oliveira, Representantes Titulares dos Servidores 
13 Técnico-Administrativos. Compareceram, na qualidade de convidados Fernando Augusto de 
14 Medeiros da Silva, Assessor de Finanças do Cl, Clístenes Angelus da Silva Inácio, Assessor de 
15 Informática do Cl e Antonio da Silva Sobrinho Júnior, Assessor de Projetos Estratégicos do Cl. Os 
16 Conselheiros Guido Lemos de Souza Filho, Diretor, Valéria Gonçalves Soares - Vice-Diretora e 
17 Tiago Maritan Ugulino de Araújo, Coordenador do LAVID, justificaram suas ausências. Os 
18 Conselheiros Rafael Nóbrega Marques, Representante Titular do Diretório Académico de 
19 Bacharelado em Ciência da Computação e Allan Cleysson de Oliveira Ramos, Representante Titular 
20 do Diretório Académico de Engenharia da Computação, deixaram de comparecer. Iniciando a Pauta, 
21 o Presidente abriu a Décima Reunião Ordinária do Conselho de Centro, do ano de 2014, e colocou 
22 em discussão a Ata da Nona Reunião Ordinária, ocorrida no dia 14 de novembro de 2014. Em fase 
23 de votação, a referida Ata foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente abriu a 
24 fase de Informes e comunicou a todos que estava assumindo a Direção do Cl, temporariamente, 
25 por força de afastamento do Diretor e de licença médica da Vice-Diretora, com amparo legal no §1° 
26 do Art. 62 do Estatuto Geral da UFPB, aproveitando a oportunidade para parabenizar os primeiros 
27 docentes Titulares do Centro, que foram Guido Lemos de Souza Filho, do Departamento de 
28 Sistemas de Computação, Roberto Quirino do Nascimento e Waldir Leite Roque, do 
29 Departamento de Computação Científica e Antonio Carlos Cavalcanti, do Departamento de 
30 Informática. Em seguida, o Conselheiro Alexandre Nóbrega Duarte comunicou a todos que o seu 
31 mandato como Chefe do Departamento de Sistemas de Computação se encerra amanhã, dia 10 de 
32 dezembro, e que não pretende continuar mais à frente do DSC. Depois, o Presidente comunicou que 
33 iria discutir sobre a mudança para o Campus de Mangabeira ao final desta reunião, transformando 
34 o assunto em ponto de pauta, o que foi acatado pelos presentes. Iniciando a Ordem do Dia, o 
35 Presidente passou a palavra à Conselheira Thais Gaudêncio do Rêgo, que passou a relatar o 
36 processo 23074.065586/2014-01 em que Guido Lemos de Souza Filho solicita afastamento nos 
37 seguintes períodos: - 01/12/2014 visita a Universidade de Aveiro em Portugal para discutir 
38 possibilidades de colaboração; - 03/12/2014 visita a Universidade de Bristol na Inglaterra para 
39 discutir possibilidades de colaboração; - 03/12/2014 visita a Universidade de Birmingham na 
40 Inglaterra para acertar detalhes da demonstração no CineGrid 2014; - 08, 09 e 10/2014 Palestra e 
41 demonstração no CineGrid 2014 em San Diego; -11 e 12/2014 Visita ao laboratório de pesquisa 
42 AMES da NASA para discutir a possibilidade de realização de pós-doutorado e de 15 e 16/12/2014 
43 Visita a Moon Express para discutir possibilidades de colaboração. Foi lido parecer favorável da 
44 Relatora, que foi posto em discussão, e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de 
5 votos. Continuando, o Conselheiro Moisés Dantas dos Santos passou a relatar o processo 

46 23074.066715/2014-71 em que Carlos Eduardo Coelho Freire Batista solicita afastamento no 
47 período de 1° a 16 de dezembro do ano em curso, para demonstração de resultados de projeto 



01 científico, durante o CINEGRID 2014, em San Diego, CA, U.S.A. Foi lido parecer favorável do 
02 Relator, que foi posto em discussão, e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade de votos, 
03 com uma abstenção. Em seguida, o mesmo Conselheiro passou a relatar o processo 
04 23074.066953/2014-86 em que Lincoln David Nery e Silva solicita afastamento no período de 1° a 
05 17 de dezembro do ano em curso, para demonstração de resultados de projeto científico, durante o 
06 CINEGRID 2014, em San Diego, CA, U.S.A. Foi lido parecer favorável do Relator, que foi posto em 
07 discussão,e submetido á votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, 
08 o Conselheiro Tiago Pereira do Nascimento passou a relatar o processo 23074.010744/2014-88 em 
09 que Magnólia da Silva Pontes Maia solicita revalidação de diploma e Bacharel em Engenharia 
10 das Tecnologias da Informação, emitido pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, localizado na 
11 cidade de Castelo Branco, Portugal. Foi lido parecer favorável do Relator, que foi posto em 
12 discussão, e submetido á votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 
13 Dando continuidade, o Presidente deu início às discussões sobre a mudança para o Campus de 
14 Mangabeira, cedendo a palavra à Conselheira Daniela Coelho Batista Guedes Pereira, que 
15 comunicou a todos que fez uma visita ao Campus há duas semanas atrás, passando as seguintes 
16 informações: 1) esteve em todas as salas e andares; 2) o prédio está pronto; 3) tem uma sala de 
17 aula que está com uma janela solta; 4) as carteiras estão montadas; 5) não tem ar condicionado nas 
18 saías para trés professores; 6) tem lâmpadas que não acendem; 7) tem muitas salas vazias, sem 
19 móveis; 8) falta instalar os quadros de vidro; 9) falta instalar os suportes de data-shovi/; 10) no último 
20 andar não tem nada. O Presidente cedeu a palavra ao Engenheiro Civil Dr. Antonio da Silva 
21 Sobrinho Júnior, que passou a dar as seguintes explicações 1) em relação à licitação, houve duas 
22 partes licitadas: a parte que contempla a fossa, SPDA, calçadas e a parte interna, em que foi 
23 utilizado um Pregão do CCEN, para ressarcir o Cl em troca de 500 carteiras: 2) que ele foi 
24 designado para fiscalizar a parte licitada pela Prefeitura Universitária, que contempla a fossa, SPDA 
25 e calçadas e que a parte licitada pelo CCEN tinha outro fiscal, que recusou-se a fiscalizar a obra do 
26 Cl, motivo pelo qual o último andar do Prédio está inacabado, entre outros problemas. Por conta 
27 disso, no dia 19 de novembro do ano em curso, o Prof. Guido Lemos de Souza Filho cadastrou o 
28 processo 23074.065484/2014-88, em que solicitou à Prefeitura Universitária que designasse um 
29 engenheiro para fiscalizar a obra do Cl objeto da NE 800 579 • PE 006/2014 - CCEN. A 
30 Prefeitura Universitária o designou para esta fiscalização, e emitiu a portaria no dia 05 de dezembro 
31 do ano em curso, que ele ainda não havia recebido formalmente a referida portaria, por conta de_ 
32 erros que estavam sendo corrigidos, informando que provavelmente, ainda esta semana, estaria de 
33 posse da mesma, só podendo responder pelos problemas da parte interna da obra do Cl, objeto da 
34 NE 800 579 • PE 006/2014 - CCEN após o dia do recebimento da portaria em que foi designado 
35 fiscal. 3) que em relação ao elevador, já foi empenhado e que a média para execução e conclusão 
36 do serviço é em torno de 6 a 10 meses; 4) que a licitação feita pela Prefeitura Universitária, para o 
37 Cl, em que ele é o fiscal designado, não foi contemplada com a urbanização do Cl, informando que 
38 o Prefeito Universitário pretende licitar toda a urbanização do Campus V, posteriormente. Houve 
39 muita discussão acerca do assunto e, quando lhe foi permitido, Antonio da Silva Sobrinho Júnior 
40 informou que a mudança para o Campus de Mangabeira só será realizada após o IBAMA emitir a 
41 LICENÇA DE OPERAÇÃO DA FOSSA, o que só ocorrerá após a conclusão da obra, prevista par-
42 o final do mês de dezembro deste ano. A esta altura, a Conselheira Lourdes Maria Rodrigues 
43 Cavalcanti perguntou ao Assessor de Informática do Cl, como era a situação em relação à interne 
44 no Prédio do Cl, na unidade de Mangabeira. O Analista de Tecnologia da Informação, Clístenes"" 
45 Angelus da Silva Inácio informou que: 1) já identificou os cabos de todas as salas dos professores; 
46 2) que o Campus é ligado à Rede Metropolitana, mantida pelo Estado; 3) que não há contrato de 
47 manutenção dessa rede, vigorando, atualmente; 4) que o Cl está com dois trechos de internet 
48 cortados. O assunto foi ainda bastante discutido e o Conselheiro Lucídio dos Anjos Formiga Cabral 
49 propôs que tão logo todos retornem do recesso escolar, no mês de fevereiro de 2015, seja 
50 convocada uma reunião para tratar do assunto, o que foi aprovado por unanimidade, pelos 
51 presentes. Ainda, falou-se sobre a Biblioteca, que os laboratórios de ensino e de ensino específico 
01 não tinham cadeiras nem mesas, oportunidade em que a Assessora de Planejamento do Cl, 
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02 Conselheira Maria Suzana Guerra de Oliveira informou que o pedido foi feito, porém, até o momento, 
03 não tinha tido um retorno sobre o assunto. Finalizando a pauta, o Conselheiro Lucídio dos Anjos 
04 Formiga Cabral passou a relatar processo 23074,067796/2014-26 em que Ana Paula Pintado Wyse 
05 solicita progressão funcional do nível de Professor Adjunto II para o nível de Professor Adjunto III. 
06 Foi lido parecer favorável do Relator, que foi posto em discussão, e submetido à votação, foi 
07 aprovado por unanimidade de votos. O Presidente deu por encerrados os trabalhos, e nada mais 
08 havendo a tratar, eu, Lourdes Maria Rodrigues Cavalcanti, atuando como Secretária dos trabalhos, 
09 lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e demais presentes à sua 
10 aprovação. Conselho de Centro do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, em 
11 João Pessoa (PB), 09 de fevereiro de 2015. 


