
Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2017.1 do Colegiado do Curso de Ciência da Computação 1 

vinculado ao Centro de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal Rural do Semiárido, 2 

realizada em vinte e sete de julho de dois mil e dezessete, às dezesseis horas na sala multimídia do 3 

Bloco de Laboratórios de Ciências da Computação (LCC). Estavam presentes os membros do 4 

Colegiado: Leonardo Augusto Casillo, Danniel Cavalcante Lopes, Paulo Gabriel Gadelha 5 

Queiroz, Silvio Roberto Fernandes de Araújo e Walter Martins Rodrigues. Justificaram 6 

ausência: Leandro Carlos de Souza e Francisco Milton Mendes Neto. Ausentes: Arthur 7 

Aleksandro Alves Silva, Reginaldo José dos Santos e Willyane Fonseca da Anunciação. Também 8 

estavam presentes da reunião as professoras Angélica Félix de Castro e Flávia Estélia Silva Coelho. 9 

Verificando a presença de “quorum” mínimo, o Presidente do Colegiado leu a pauta da reunião, que 10 

constava dos seguintes pontos: Ponto único: Homologação dos pré-projetos de TCC de 2017.1. O 11 

coordenador deu início à reunião lembrando a todos que os pré-projetos ficaram disponíveis na 12 

secretaria para a leitura prévia e revisão de todos os membros do colegiado da segunda-feira (24/07) 13 

até o momento da reunião. Foram apresentados 5 pré-projetos de TCC, de modo que, para cada pré-14 

projeto, o coordenador leu para todos os presentes o nome do discente, orientador, título, objetivos e 15 

deu espaço para os orientadores presentes explicassem com maiores detalhes caso algum membro do 16 

colegiado presente solicitasse maiores informações. A documentação dos pré-projetos foi 17 

acompanhada das solicitações de matrícula na disciplina EXA0236 – Estágio Supervisionado. Após a 18 

leitura e breve discussão, todos os pré-projetos foram homologados. Dessa forma, os discentes 19 

IVERTON PERBOYRE LOIOLA MAIA, JOSÉ WESLEY DA SILVA GONÇALVES, 20 

LÁZARO RIBEIRO MONTEIRO JÚNIOR, YAGO RAVELL GONÇALVES SOUZA e 21 

WILKA KALLY TAVARES DOS SANTOS serão matriculados pela coordenação na disciplina 22 

supracitada e deverão seguir os prazos legais aprovados no Calendário Acadêmicos 2017.1 e as 23 

normas que se encontram presentes no site do curso de Ciência da Computação da UFERSA. Nada 24 

mais havendo a ser discutido, o Presidente do Colegiado deu por encerrada a reunião. E eu, 25 

Leonardo Augusto Casillo, atualmente assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que 26 

será assinada por mim e os demais presentes quando aprovada. 27 


