
Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014.1 do Conselho do Curso de Ciência da Computação 1 

vinculado ao Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal Rural do 2 
Semiárido, realizada em três de julho de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos no 3 

auditório do Departamento de Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes os membros do 4 
Conselho: Flávia Estélia Silva Coelho, Daniel Faustino Lacerda de Souza, Danielle Simone da 5 
Silva Casillo, Helcio Wagner da Silva, Leonardo Augusto Casillo e Judson Santos Santiago. 6 
Estavam ausentes os seguintes membros: Judson da Cruz Gurgel e Paulo César Linhares da 7 
Silva. Justificaram ausência: Sílvio Roberto Fernandes de Araújo e Igo Joctan de Almeida Pinto.  8 

Verificando a presença de “quorum” mínimo, o Presidente do Conselho leu a pauta da reunião, que 9 

constava dos seguintes pontos: Primeiro ponto: Ajuste de horários e realocação de professores para 10 
algumas disciplinas relativas ao semestre 2014.2; Segundo ponto: Outras ocorrências. As deliberações 11 
foram: Primeiro ponto: por ocasião de aprovação em programa de pós-graduação visando doutoramento 12 
e objetivando cursar disciplinas naquele programa, Amanda Gondim de Oliveira solicitou a troca de 13 
horário entre as disciplinas Compiladores (atualmente com horário fixado em 3N34 e 5N12) e Sistemas 14 
Multimídia (atualmente com horário fixado em 24N12). Neste mesmo contexto, Paulo Gabriel Gadelha 15 
Queiroz dispôs-se a ministrar a disciplina Compiladores no lugar de Amanda Gondim de Oliveira, 16 
tendo inclusive manifestado esta intenção via mensagem eletrônica. Paulo Gabriel Gadelha Queiroz 17 
ministrará, então, três disciplinas no semestre 2014.2. Deliberação: foi aprovada a solicitação de 18 
mudança de horário e a realocação do professor, sendo imperativa sua notificação à Chefia do 19 
Departamento. Segundo ponto: Aprovação da ata de 1ª Reunião Ordinária de 2014.1 do Conselho do 20 
Curso, mediante assinatura dos membros que estiveram presentes naquela reunião. Deliberação: a ata foi 21 
aprovada. 22 
Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, 23 
Helcio Wagner da Silva, atualmente assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que será 24 

assinada por mim e os demais presentes quando aprovada. 25 


