
Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2016.1 do Conselho do Curso de Ciência da Computação vinculado 1 

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

realizada em vinte e um de julho de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos no auditório 3 

do Departamento de Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes os membros do Conselho: 4 

Danniel Cavancante Lopes, Francisco Milton Mendes Neto, Leandro Carlos de Souza, 5 

Leonardo Augusto Casillo, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Walter Martins Rodrigues e Allef 6 

Rodrigo Schmidt. Ausente: Reginaldo José dos Santos. Verificando a presença de “quorum” 7 

mínimo, o Presidente do Conselho leu a pauta da reunião, que constava dos seguintes pontos: 8 

Primeiro ponto: Discussão e aprovação do novo PPC do curso de Ciência da Computação; Segundo 9 

ponto: Prazo para Apreciação de Planos de Atividades de TCC; Terceiro Ponto: Mobiliário do novo 10 

prédio de computação; Quarto ponto: Informes sobre situação dos substitutos; Quinto ponto: 11 

Aprovação dos planos de estágio docente; Sexto ponto: Designação de banca para avaliação de 12 

processo de aproveitamento extraordinário de disciplina; Sétimo ponto: outras ocorrências. As 13 

deliberações sobre os pontos ocorreram como segue. Primeiro ponto: o Presidente do Conselho 14 

convidou um dos membros da Comissão de elaboração do novo PPC do curso de Ciência da 15 

Computação, Prof. Paulo Gabiel Gadelha Queiroz, que explicou os principais pontos que foram 16 

alterados do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) atual vigente para o documento proposto, e 17 

apresentou a nova grade de disciplinas, comentou sobre a carga horária do curso, lista de disciplinas 18 

optativas, atividades complementares e lembrou que no novo PPC será proposto que o curso de 19 

ciência da computação seja oferecido em regime anual em turno integral (manhã e tarde). 20 

Deliberação: após a votação de algumas alterações de alocação de disciplinas e sugestões de 21 

adequação de ementas, o novo PPC foi aprovado por unanimidade. Segundo ponto: o Coordenador 22 

do curso lembrou aos presentes que os Planos de Trabalho de TCC devem ser entregues pelos alunos 23 

na secretaria do DCEN até o dia 16 de agosto de 2016, como consta no Calendário Acadêmico 24 

2016.1 da UFERSA. Terceiro ponto: o Coordenador do curso exibiu uma planilha com a proposta 25 

para solicitação do mobiliário do novo prédio da Computação e perguntou aos professores 26 

responsáveis pelos laboratórios de pesquisa do novo prédio se o mobiliário proposto estava adequado 27 

às suas necessidades. Não houve objeções ou modificações na proposta, a qual será enviada para a 28 

Pró-Reitoria de Administração para a continuidade do processo de aquisição e licitação dos itens 29 

solicitados. Quarto ponto: O Coordenador relatou que houveram alterações de dois professores 30 

substitutos, em virtude da rescisão de contrato dos professores substitutos Marciano e Felipe Torres. 31 

Foram chamados os candidatos classificados no concurso baseado no Edital 041/2015. O candidato 32 

Rafael Castro de Souza aceitou a convocação e já assumiu suas disciplinas. A candidata Marianny 33 

Fidélis de Souza Mariano recusou a convocação por estar trabalhando em outra instituição. Não 34 

havendo mais candidatos aprovados no referido edital, bem como no concurso baseado no Edital 35 

060/2014, foi realizado um levantamento de demais possíveis candidatos a serem aproveitados em 36 

outros Campus junto à PROGEPE. Após um pedido de anuência do Campus de Angicos, foi 37 

convocada a candidata Suellem Stephanne Fernandes Queiroz, 3ª colocada do Edital 009/2016. Os 38 

dois novos professores substitutos foram apresentados na reunião e receberam votos de boas-vindas à 39 

instituição. Quinto ponto: Os planos de atividades de estágio docente das disciplinas do curso em 40 

2016.1 foram lidos, todos vinculados ao PPgCC UFERSA/UERN. O aluno José Weliton de 41 

Vasconcelos Filho, sob supervisão dos professores Sílvio Roberto Fernandes de Araújo e Paulo 42 

Gabriel Gadelha Queiroz, atuará nas disciplinas Engenharia de Software, Programação para 43 

Internet e Sistemas Embarcados, com carga horária de 20h em cada disciplina. O aluno Alisson de 44 

Oliveira Maurício, sob supervisão do professor Francisco Milton Mendes Neto, atuará na disciplina 45 

Análise e Projeto de Sistemas, com carga horária de 30h. O aluno Sidney Danilo Firmino Bezerra, 46 

também sob supervisão do professor Francisco Milton Mendes Neto, atuará na disciplina Gestão de 47 

Projetos, com carga horária de 30h. Deliberação: todos os planos de estágio docente foram 48 



aprovados. Sexto ponto: o Coordenador do curso relatou que o ponto não precisará mais ser 49 

considerado, visto que o pedido de aproveitamento extraordinário de disciplina foi cancelado pelo 50 

aluno proponente. Sétimo ponto: não houveram outras ocorrências. Nada mais havendo a ser 51 

discutido, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, Leonardo Augusto Casillo, 52 

atualmente assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os 53 

demais presentes quando aprovada. 54 


