
Ata da 1ª Reunião de 2014.2 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciência da Computação 1 

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

Semiárido, realizada em dezesseis de janeiro de dois mil e quinze, às dez horas no Auditório do 3 

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

Félix de Castro, Danielle Simone da Silva Casillo, Danniel Cavalcante Lopes, Helcio Wagner da 5 

Silva e Judson Santos Santiago. Justificou ausência: Paulo Gabriel Gadelha Queiroz. Esteve 6 

ausente: Francisco Milton Mendes Neto. Verificando a presença de “quorum” mínimo, o 7 

Coordenador do curso leu a pauta da reunião, que constava dos seguintes pontos: Primeiro ponto: 8 

Definição de pré-requisitos para a disciplina SISTEMAS MULTIMÍDIA (EXA0165); Segundo 9 

ponto: Outras ocorrências. As deliberações foram: Primeiro ponto: o Coordenador do curso 10 

apresentou as ponderações feitas a partir das experiências relatadas pelos professores da disciplina 11 

SISTEMAS MULTIMÍDIA (EXA0165), ofertada no sétimo período. Em particular, elas apontam a 12 

necessidade de pré-requisitos àquele componente curricular. O atual professor, Leandro Carlos de 13 

Souza, sugeriu como pré-requisitos os componentes curriculares ESTRUTURA DE DADOS II 14 

(EXA0156), ofertado no quarto período, e REDES DE COMPUTADORES I (EXA0159), ofertado 15 

no quinto período. Deliberação: todos concordaram com a necessidade da definição de pré-requisitos 16 

e acataram a sugestão fornecida. O Coordenador do curso informou que seguirá com os trâmites 17 

burocráticos para a efetiva implantação dos pré-requisitos. Segundo ponto: nenhum dos presentes 18 

requereu registro de suas manifestações. Nada mais havendo a ser discutido, o Coordenador do curso 19 

deu por encerrada a reunião. E eu, Helcio Wagner da Silva, atualmente assumindo a função 20 

supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes quando aprovada. 21 


