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Ao vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às treze e trinta 
horas, na sala de reuniões do Núcleo de Educação a Distância, reuniu-se os integrantes 
do Colegiado de Curso da Licenciatura em Computação – Modalidade a Distância: 
ADRIANA MARA GUIMARÃES DE FARIAS, KÁTIA CILENE SILVA, 
HÉLCIO WAGNER DA SILVA, FRANCISCO DINIZ OLIVEIRA DA SILVA. A 
primeira reunião ordinária tinha como pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da 2ª 
Reunião Extraordinária de 2018, 2) Apreciação e deliberação sobre o corpo docente 
escolhido pela coordenação para ministrar as disciplinas de reofertas no semestre 
2018.2, 3) Apreciação e deliberação sobre as atividades complementares da aluna 
Karolayne dos Santos Pereira e 4) Apreciação e deliberação sobre a quebra de pré-
requisito da disciplina de Linguagem de Programação II para o discente Jacyntho 
Fernandes Filho. Os membros do colegiado votaram e aprovaram por unanimidade os 
pontos de pauta. No primeiro ponto de pauta foi levantado o questionamento sobre a 
aprovação da ata de reunião ocorrida durante o mandato de outros membros do 
colegiado. Diante deste levantamento, os membros se manifestaram favoráveis em 
aprovar por unanimidade a ata proposta e assinar em folha a parte, no entanto, a 
presidente do colegiado se manifestou em relação ao fato informando que procuraria 
maiores esclarecimentos sobre o fato e como os membros deveriam proceder. No 
segundo ponto de pauta, todos os nomes escolhidos pela coordenação do curso para 
docentes que ministrariam disciplinas de reoferta no segundo semestre de dois mil e 
dezoito com exceção do nome da professora Suely Xavier que estava alocada para as 
disciplinas de estágios supervisionados. Os membros alegaram que a formação da 
docente não é na área do curso tendo em vista que existem outros docentes na área do 
curso que poderiam assumir as referidas disciplinas de estágio. Os membros do 
colegiado também colocaram como opções para a coordenação os seguintes nomes: 
Leiva Casimiro, Leonardo Casillo, Danielle Casillo e Yaskara Menescal. Finalizadas as 
discussões, o segundo ponto de pauta foi aprovado por unanimidade desde que a 
coordenação do curso retirasse o nome da professora Suely Xavier do corpo docente 
para as disciplinas de reoferta do segundo semestre de dois mil e dezoito e buscasse 
vincular os professores elencados pelos membros. No terceiro ponto de pauta, os 
membros do colegiado avaliaram a solicitação da aluna Karolayne dos Santos Pereira 
em aprovar como carga horária das atividades complementares um curso técnico que a 
mesma havia realizado em outra instituição. Os membros do colegiado não aprovaram 
como carga horária total das atividades complementares, apenas aprovaram como carga 



horária total de cursos extracurriculares o que seria um total de cento e vinte horas. O 
terceiro ponto foi colocado em votação e todos os membros aprovaram por unanimidade 
com as devidas observações levantadas. O quarto ponto da pauta foi discutido pelos 
membros do colegiado e todos chegaram ao consenso da quebra de pré-requisito para o 
aluno visto que o mesmo já havia participado da disciplina e o mesmo tinha solicitado 
visto a previsão de sua colação de grau. Todos os membros foram favoráveis a quebra 
deste pré-requisito, sendo assim, o último ponto de pauta aprovado por unanimidade. 
Após a apreciação e deliberação de todos os pontos da pauta, a professora Kátia Cilene 
Silva levantou um sério questionamento aos membros do colegiado a respeito da 
ementa da disciplina de Informática Básica presente no Projeto Pedagógico do curso de 
Licenciatura em Computação – Modalidade a Distância reformulado no ano de dois mil 
e dezoito. A mesma alegou que a ementa está obsoleta e não está atendendo as grandes 
necessidades do curso se tornando assim uma disciplina apenas para preenchimento de 
créditos. A professora Adriana Mara Guimarães de Farias alegou que não participou na 
definição das ementas do PPC atual e que algumas disciplinas, por estarem alocadas a 
diferentes cursos da licenciatura, continham ementas mais simples para atender as 
necessidades dos demais cursos, mas que também concordava com a opinião levantada 
pela professora Kátia Cilene. Diante do exposto, os membros do colegiado se colocaram 
à disposição para, em reuniões futuras, definir uma ementa mais adequada a realidade 
do curso de Licenciatura em Computação.  Não existindo nada mais a discutir a reunião 
foi encerrada as quinze horas e vinte e oito minutos. Para constar, eu, Adriana Mara 
Guimarães de Farias, presidente do Colegiado de Curso, matrícula SIAPE nº 1225990, 
lavrei a presente ATA que será assinada por mim e pelos demais presentes, quando 
aprovada. 
Mossoró, 07 de Agosto de 2018.   
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Ao décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala 
de reuniões do Núcleo de Educação a Distância, reuniu-se os integrantes do Colegiado de Curso 
da Licenciatura em Computação – Modalidade a Distância: ADRIANA MARA GUIMARÃES 
DE FARIAS, KÁTIA CILENE SILVA e HÉLCIO WAGNER DA SILVA. O membro 
FRANCISCO DINIZ OLIVEIRA DA SILVA não compareceu à reunião, não justificou e não 
pediu para convocar seu suplente. A segunda reunião extraordinária tinha como pontos de pauta: 
1) Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2018. 
2) Apreciação e deliberação sobre o pedido de quebra de pré requisito apresentado pelo discente 
Enoy Fernandes. 
Os membros do colegiado votaram e aprovaram por unanimidade os pontos de pauta. No 
primeiro ponto de pauta não foi feito nenhum questionamento ou sugestão de modificação da ata 
da reunião e este ponto foi aprovado por unanimidade pelos presentes. No segundo ponto de 
pauta, os membros do colegiado analisaram a situação do discente Enoy Fernandes que com tal 
pedido feito entraria na condição de formando no semestre 2019.1 sendo que todas as disciplinas 
necessárias para que este status fosse atingido de fato estavam previstas pela coordenação para 
serem alocadas a tal semestre. No entanto, o aluno Enoy ainda precisava cursar duas disciplinas 
optativas para complementar toda a carga horária e dentre as disciplinas já previamente a serem 
oferecidas pelo curso no semestre 2019.1, estava a disciplina AVALIAÇÃO DE RECURSOS 
DIDÁTICOS,  que será ministrada pela professora Kátia Cilene Silva e a mesma se prontificou 
em ministrar mais uma disciplina optativa da grade curricular sendo esta a disciplina: 
DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS EDUCACIONAIS. Desta forma, todos os membros do 
colegiado votaram favoráveis pela aprovação deste ponto de pauta. Após a apreciação e 
deliberação de todos os pontos da pauta e não existindo nada mais a discutir a reunião foi 
encerrada às oito horas e trinta e cinco minutos. Para constar, eu, Adriana Mara Guimarães de 
Farias, presidente do Colegiado de Curso, matrícula SIAPE no 1225990, lavrei a presente ATA 
que será assinada por mim e pelos demais presentes, quando aprovada. 
Mossoró, 12 de Dezembro de 2018. 
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Ao décimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e 
meia, na sala de reuniões do Núcleo de Educação a Distância, reuniu-se os integrantes do 
Colegiado de Curso da Licenciatura em Computação – Modalidade a Distância: 
ADRIANA MARA GUIMARÃES DE FARIAS, KÁTIA CILENE SILVA e HELCIO 
WAGNER DA SILVA e FRANCISCO DINIZ OLIVEIRA DA SILVA. A primeira 
reunião ordinária tinha como pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da 2ª Reunião 
Extraordinária de 2018. 2) Apreciação e deliberação sobre o pedido de quebra de pré 
requisito apresentado pelo discente Francisco Diniz. 3) Sugestão de proposta de 
calendário de reuniões ordinárias para o colegiado em exercício durante o ano de 2019. 
Os membros do colegiado votaram e aprovaram por unanimidade os pontos de pauta. No 
primeiro ponto de pauta não foi feito nenhum questionamento ou sugestão de 
modificação da ata da reunião e este ponto foi aprovado por unanimidade pelos presentes. 
No segundo ponto de pauta, os membros do colegiado analisaram a situação do discente 
Francisco Diniz que com tal pedido feito entraria na condição de formando no semestre 
2019.1 sendo que todas as disciplinas necessárias para que este status fosse atingido de 
fato estavam previstas pela coordenação para serem alocadas a tal semestre. No entanto, 
o aluno Francisco Diniz ainda precisava cursar duas disciplinas optativas para 
complementar toda a carga horária e dentre as disciplinas já previamente a serem 
oferecidas pelo curso no semestre 2019.1, estava a disciplina AVALIAÇÃO DE 
RECURSOS DIDÁTICOS, que será ministrada pela professora Kátia Cilene Silva e a 
mesma se prontificou em ministrar mais uma disciplina optativa da grade curricular 
sendo esta disciplina: DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS EDUCACIONAIS. Desta 
forma, todos os membros do colegiado votaram favoráveis pela aprovação deste ponto de 
pauta. O terceiro ponto de pauta foi a proposta de um calendário de quatro reuniões 
ordinárias do Colegiado de Curso que ficaram definidas as seguintes datas para cada 
reunião já contabilizando a reunião vigente como uma das quatro a serem ofertadas ao 
longo do semestre letivo: SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA ficou para o dia quatorze 



de março de dois mil e dezenove às dezesseis horas, TERCEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA ficou pata o dia dezesseis de maio de dois mil e dezenove às dezesseis 
horas e a QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA ficou para o dia treze de junho de dois mil 
e dezenove às dezesseis horas. Após a apreciação e deliberação de todos os pontos da 
pauta e não existindo nada mais a discutir a reunião foi encerrada às onze horas e cinco 
minutos. Para constar, eu, Adriana Mara Guimarães de Farias, presidente do Colegiado 
de Curso, matrícula SIAPE no 1225990, lavrei a presente ATA que será assinada por 
mim e pelos demais presentes, quando aprovada. 
Mossoró, 11 de Janeiro de 2018. 
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Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove e meia, via hangout, 

reuniu-se os integrantes do Colegiado de Curso da Licenciatura em Computação – Modalidade a 

Distância: ADRIANA MARA GUIMARÃES DE FARIAS, ALMIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, 

DANIEL FAUSTINO LACERDA DE SOUSA e HELCIO WAGNER DA SILVA. A segunda reunião 

ordinária tinha como pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da 1ª Reunião extraordinária de 2019. 2) 

Apreciação e deliberação sobre o certificado de atividade complementar da discente Antonia Janaina 

Rodrigues da Silva 3) Apreciação e deliberação sobre alterações na composição dos membros do NDE. 

4) Outras ocorrências. No primeiro ponto de pauta, nenhum membro fez sugestões e a ata foi aprovada 

por unanimidade. No segundo ponto de pauta, todos os membros foram favoráveis a aprovação do 

certificado submetido pela aluna Antonia Janaina Rodrigues da Silva. No terceiro ponto, as atualizações 

sugeridas aos membros do NDE foi a retirada dos professores Angélica Felix Castro e Francisco Milton 

Mendes Neto a pedido de ambos e a sugestão dos novos nomes para integrar o NDE: Hélcio Wagner da 

Silva, Joêmia Leilane Gomes de Medeiros e Franceliza Monteiro da Silva Dantas. O ponto foi aprovado 

com a seguinte ressalva: a presidência do colegiado deveria consultar a regulamentação do NDE e a 

PROGRAD no que tange a situação da professora Franceliza que atuou como docente do curso de 

Licenciatura em Computação, no entanto, seu vínculo com a instituição é na categoria de técnico-

administrativo. Caso não haja nenhum impedimento legal, o nome da servidora Franceliza deverá ser 

integrado ao NDE do curso. No quarto ponto de pauta nenhum dos integrantes presentes se 

manifestaram. Após a apreciação e deliberação de todos os pontos da pauta e não existindo nada mais a 

discutir, a reunião foi encerrada nove horas e quarenta e um minutos. Para constar, eu, Adriana Mara 

Guimarães de Farias, presidente do Colegiado de Curso, matrícula SIAPE no 1225990, lavrei a presente 

ATA que será assinada por mim e pelos demais presentes, quando aprovada. 

 

Mossoró, 29 de Abril de 2019. 

ADRIANA MARA GUIMARÃES DE FARIAS  

________________________________________________________________________ 

ALMIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR 

________________________________________________________________________ 

DANIEL FAUSTINO LACERDA DE SOUSA 

________________________________________________________________________ 

HÉLCIO WAGNER DA SILVA 

________________________________________________________________________ 
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Ao décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na 

sala de reuniões do Núcleo de Educação a Distância, reuniu-se os integrantes do 

Colegiado de Curso da Licenciatura em Computação – Modalidade a Distância: 

ADRIANA MARA GUIMARÃES DE FARIAS, DANIEL FAUSTINO LACERDA DE 

SOUSA, KÁTIA CILENE SILVA e HELCIO WAGNER DA SILVA. A primeira 

reunião extraordinária tinha como pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da 1ª Reunião 

ordinária de 2019. 2) Indicação dos representantes do colegiado para compor a comissão 

que participará do processo de seleção dos novos representantes discentes (titular e 

suplente) do colegiado do curso. 3) Análise da proposta do representante Daniel Faustino 

de como conduzir as disciplinas de Estágio Supervisionado V e VI para a turma de 2014. 

Os membros do colegiado votaram e aprovaram por unanimidade os pontos de pauta. No 

primeiro ponto de pauta foi sugerido pela professora Kátia Cilene Silva que nas próximas 

atas, no final do documento, uma lista dos nomes dos participantes da reunião. No 

segundo ponto de pauta, os membros do colegiado indicaram para compor a comissão 

que organizará a eleição dos representantes discentes (titular e suplente) os seguintes 

nomes: Adriana Mara Guimarães (presidente), Katia Cilene Silva, Helcio Wagner da 

Silva e Daniel Faustino Lacerda de Sousa como suplente. O terceiro ponto de pauta foi a 

Análise da proposta do representante Daniel Faustino de como conduzir as disciplinas de 

Estágio Supervisionado V e VI para a turma de 2014. Para o terceiro ponto de pauta, o 

professor Daniel Faustino alegou com base no Projeto Pedagógico do Curso de 2010 que 

é o PPC vigente para a turma de 2014 que o aluno só poderia ser vinculado ao Estágio 

Curricular VI: Seminário de Docência após a sua aprovação no Estágio Curricular 

Supervisionado V: Orientação de TCC, pois a ideia se justifica com base no pressuposto 

de que o Estágio VI seria uma continuidade do Estágio V, mantendo a mesma linha de 

raciocínio para a produção do documento, seja ele, artigo ou monografia, mantendo o 

mesmo orientador. O produto final do Estágio V seria o projeto de TCC e este seria 

utilizado no Estágio VI para obter como produto final o documento de TCC (artigo ou 



monografia) e a defesa deste documento diante de banca pré definida e dentro dos prazos 

do calendário acadêmico da Educação a Distância. Ao término do Estágio V, o orientador 

deve enviar à coordenação de curso o projeto de TCC elaborado e a nota deste 

documento para que possa ser cadastrado no SIGAA. Ao término do Estágio VI, o 

orientador deve enviar para a coordenação de curso a nota obtida pela banca de avaliação 

do trabalho do discente, estando o orientador comprometido a guiar o discente com 

relação aos demais documentos a serem entregues na biblioteca da instituição. Todos os 

membros votaram favoráveis ao último ponto da pauta. Após a apreciação e deliberação 

de todos os pontos da pauta e não existindo nada mais a discutir, a reunião foi encerrada 

oito e quarenta e cinco minutos. Para constar, eu, Adriana Mara Guimarães de Farias, 

presidente do Colegiado de Curso, matrícula SIAPE no 1225990, lavrei a presente ATA 

que será assinada por mim e pelos demais presentes, quando aprovada. 

 

Mossoró, 19 de fevereiro de 2019. 

 

ADRIANA MARA GUIMARÃES DE FARIAS  

________________________________________________________________________ 

DANIEL FAUSTINO LACERDA DE SOUSA 

________________________________________________________________________ 

KÁTIA CILENE SILVA 

________________________________________________________________________ 

HÉLCIO WAGNER DA SILVA 

________________________________________________________________________ 

 


