
Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2014.2 do Conselho do Curso de Ciência da 1 

Computação vinculado ao Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Universidade 2 

Federal Rural do Semiárido, realizada em trinta de outubro de dois mil e quatorze, às nove 3 

horas na Sala da Chefia do Departamento de Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes 4 

os membros do Conselho: Flávia Estélia Silva Coelho, Danielle Simone da Silva Casillo, 5 

Helcio Wagner da Silva, Judson Santos Santiago, Leonardo Augusto Casillo e Sílvio 6 

Roberto Fernandes de Araújo. Justificou ausência: Igo Joctan de Almeida Pinto. 7 

Verificando a presença de “quorum” mínimo, o Presidente do Conselho leu a pauta da 8 

reunião, que constava do seguinte ponto: Primeiro ponto: Aprovação das atas da 1ª 9 

Reunião Ordinária de 2014.2 e da 1ª Reunião Extraordinária de 2014.2; Segundo ponto: 10 

Apreciação de deliberação sobre a participação do curso na 2ª Feira de Profissões da 11 

UFERSA; Terceiro ponto: Deliberação sobre ocorrência de descumprimento das regras 12 

relativas ao Estágio Docente na Graduação. As deliberações foram: Primeiro ponto: O 13 

Presidente do Conselho apresentou as atas referentes à primeira Reunião Ordinária de 14 

2014.2 e à 1ª Reunião Extraordinária de 2014.2. Deliberação: as atas foram aprovadas. 15 

Segundo ponto: Leonardo Augusto Casillo apresentou o resultado da reunião com a 16 

PROGRAD com vistas à preparação do curso para a 2ª Feira de Profissões da UFERSA. 17 

Deliberação: os Conselheiros e demais participantes forneceram ideias sobre o que exibir 18 

no estande destinado ao curso. Um pôster sobre o curso e exibição de kits Arduino foram 19 

alguns pontos de destaque. Os professores demonstraram disponibilidade para estar em 20 

momentos alternados no estande, ajudando a divulgar o curso de Ciência da Computação. 21 

Terceiro ponto: o Presidente do Conselho relatou que soube de dois casos em que o 22 

Marcos Evandro Cintra descumpriu no corrente semestre as regras definidas na 2ª 23 

Reunião Ordinária deste Conselho em 2014.1, ocorrida em trinta de julho do corrente ano. 24 

Em particular, foi constatado que Marcos Evandro Cintra fez uso de dois alunos de 25 

Mestrado em atividades docentes nas disciplinas de graduação – um na disciplina EXA0118 26 

(Introdução à Computação) e outro na disciplina EXA0115 (Informática Aplicada) – 27 

sem apresentação prévia de respectivos Planos de Atividades a este Conselho. Deliberação: 28 

com base nas constatações supracitadas, este Conselho adverte Marcos Evandro Cintra, 29 

afirma que a reincidência no descumprimento das regras definidas para a utilização de 30 

alunos de Mestrado em atividades docentes em disciplinas da graduação fará com que este 31 

Conselho seja reunido mais uma vez e que, como resultado disto, ações mais severas serão 32 

tomadas. Ademais, este Conselho considera fortemente relacionada a este ponto de pauta a 33 

mensagem eletrônica enviada na noite do dia vinte e nove de outubro do corrente ano a 34 

Judson Santos Santiago com cópia aos demais professores do curso e ao Vice-Reitor da 35 

UFERSA, Francisco Odoberto de Araújo. Naquela mensagem, Marcos Evandro Cintra 36 

faz acusações contundentes a Judson Santos Santiago, Helcio Wagner da Silva, Marcelo 37 

Roberto Bastos Guerra Vale e Daniel Faustino Lacerda de Souza. Este Conselho, de 38 

forma unânime, repudia integralmente tais acusações. Nada mais havendo a ser discutido, o 39 

Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, Helcio Wagner da Silva, 40 

atualmente assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim 41 

e os demais presentes quando aprovada. 42 


