
Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014.2 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 vinte e três de outubro de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos 3 

no auditório do Departamento de Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes os membros do 4 
Conselho: Flávia Estélia Silva Coelho, Helcio Wagner da Silva, Leonardo Augusto Casillo, 5 
Judson Santos Santiago e Sílvio Roberto Fernandes de Araújo. Justificaram ausência: Danielle 6 
Simone da Silva Casillo e Igo Joctan de Almeida Pinto. Verificando a presença de “quorum” 7 
mínimo, o Presidente do Conselho leu a pauta da reunião, que constava do seguinte ponto: Primeiro 8 

ponto: Apreciação de deliberação sobre o pedido de afastamento de Angélica Félix de Castro para 9 
pós-doutoramento. As deliberações foram: Primeiro ponto: Angélica Félix de Castro apresentou as 10 
razões pelas quais pleiteou a aprovação, por parte deste Conselho, para seu afastamento para pós-11 
doutoramento e traçou em linhas gerais um plano de contingência com relação à assimilação de sua carga 12 
horária por parte de outros professores. Deliberação: o pedido foi indeferido por este Conselho, que 13 
considerou arriscado o plano apresentado por Angélica Félix de Castro por ser o mesmo baseado em 14 
cenários otimistas cuja ocorrência não pode ser assegurada, e também pelo fato de que, a partir de 2015.1, 15 
o total de dezenove professores efetivos do curso estará desfalcado em cinco – que estarão afastados para 16 
doutoramento e totalizarão mais de vinte e cinco por cento daquele total. Nada mais havendo a ser 17 

discutido, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, Helcio Wagner da Silva, 18 
atualmente assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os 19 
demais presentes quando aprovada. 20 


