
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2014.1 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 trinta de julho de dois mil e quatorze, às nove horas no auditório do Departamento de 3 

Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes os membros do Conselho: Flávia Estélia Silva 4 

Coelho, Daniel Faustino Lacerda de Souza, Danielle Simone da Silva Casillo, Helcio Wagner da 5 

Silva, Leonardo Augusto Casillo e Judson Santos Santiago. Justificaram ausência: Sílvio Roberto 6 

Fernandes de Araújo e Igo Joctan de Almeida Pinto. Verificando a presença de “quorum” 7 

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

Primeiro ponto: Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014.1; Segundo ponto: 9 

Aprovação de bancas de TCC; Terceiro ponto: Recompletamento do Conselho de Curso; Quarto 10 

ponto: Deliberação sobre o Estágio Docência em disciplinas da graduação; Quinto ponto: 11 

Estabelecimento de critérios para alocação de carga horária; Sexto ponto: Realocação de professores 12 

para algumas disciplinas relativas ao semestre 2014.2; Sétimo ponto: Outras ocorrências. As 13 

deliberações foram: Primeiro ponto: a Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014.1 foi aprovada; 14 

Segundo ponto: foram apresentadas as seguintes bancas: para o aluno Alisson de Oliveira 15 

Maurício: Flávia Estélia Silva Coelho, Angélica Félix de Castro, Danielle Simone da Silva 16 

Casillo e Amanda Gondim de Oliveira (Suplente); para o aluno Israel Douglas de Sousa Lima: 17 

Flávia Estélia Silva Coelho, Lázaro Lima Sousa (Co-orientador), Angélica Félix de Castro, 18 

Danielle Simone da Silva Casillo e Amanda Gondim de Oliveira (Suplente); para o aluno Bene 19 

Lemuel Dantas Gondim: Marcelo Roberto Bastos Guerra Vale, Dênis Freire Lopes Nunes, João 20 

Phelipe de Freitas Pinto e Leandro Carlos de Souza (Suplente); para o aluno Vaux Sandino Diniz 21 

Gomes: Helcio Wagner da Silva, Judson Santos Santiago, Flávia Estélia Silva Coelho e Daniel 22 

Faustino Lacerda de Souza (Suplente). Deliberação: todas as bancas foram aprovadas; Terceiro 23 

ponto: considerando a remoção, como membros deste Conselho de Curso, dos professores Judson 24 

da Cruz Gurgel (afastado para doutoramento) e Paulo César Linhares da Silva (duas faltas 25 

consecutivas sem justificativa), bem como o iminente afastamento de Daniel Faustino Lacerda de 26 

Souza para doutoramento, foi proposta a realização de uma eleição visando preenchimento destas 27 

três vagas, com mandatos que se encerrarão no término do mandato dos demais membros do 28 

Conselho. Deliberação: a proposta foi aceita, com a designação de comissão formada por Helcio 29 

Wagner da Silva, Leonardo Augusto Casillo e Angélica Félix de Castro para a realização desta 30 

eleição. Quarto ponto: o Coordenador apresentou a proposta apresentada pelo Coordenador do 31 

PPgCC, que, baseando-se em resolução da CAPES, prevê a atuação de estagiários oriundos de 32 

programas de pós-graduação em disciplinas da graduação. De acordo com a resolução supracitada, a 33 

carga horária será de trinta a sessenta horas, com abrangência em disciplinas da área de 34 

especialização do programa – isso inclui disciplinas da grade curricular do curso de Ciência da 35 

Computação e Informáticas Básica, Aplicada e Tópicos de Informática. Consoante ao que foi 36 

relatado pelo Coordenador do PPgCC, cada estágio teria seus limites estabelecidos em um 37 

documento, que, além de aprovado pelo Colegiado do PPgCC, estaria também sujeito à aprovação 38 

por parte do Conselho de Curso. Deliberação: a proposta foi aceita, com a ressalva de que nenhuma 39 

disciplina da grade curricular do curso de Ciência da Computação possa ter mais de 50 % de sua 40 

carga horária preenchida com estagiários e que os planos de estágio docência sejam aprovados no 41 

Conselho de Curso; Quinto ponto: todos os presentes manifestaram-se com relação às prioridades na 42 



redução da carga horária e à política de alocação de disciplinas; Deliberação: têm prioridade na 43 

possibilidade de redução de carga horária, respectivamente: (1) O Chefe do Departamento, (2) O 44 

Coordenador do curso de Ciência da Computação, (3) Os Coordenadores de pós-graduação e (4) 45 

Doutorandos sem afastamento. A política de distribuição da quantidade de disciplinas a cada 46 

professor será baseada em rodízio, levando-se inicialmente em consideração o histórico anterior – 47 

média de disciplinas de períodos anteriores. Sexto ponto: o Coordenador indagou aos presentes se 48 

eles estavam de acordo com o horário recentemente distribuído, que inclui agora a alocação de 49 

Pesquisa Operacional para Dênis Freire Lopes Nunes, uma Informática Aplicada para Sílvio 50 

Roberto Fernandes de Araújo e uma Informática Básica para Angélica Félix de Castro, todas 51 

estas manobras no sentido a facilitar a liberação de Amanda Gondim de Oliveira para 52 

doutoramento. Deliberação: foi aprovado o novo horário, sendo imperativa sua notificação à Chefia 53 

do Departamento. Sétimo ponto: Judson Santos Santiago relatou que o contrato de Reuber Régis 54 

de Melo será rescindido com a volta de Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, posto que não é possível a 55 

reassociação do primeiro a outro professor a ser afastado. Daniel Faustino Lacerda de Souza 56 

demonstrou ter ciência do ocorrido e afirmou ter entrado em negociações com o campus de Angicos 57 

no sentido de aproveitamento de candidato aprovado em concurso para a vaga a ser deixada por 58 

Reuber Régis de Melo. Daniel Faustino Lacerda de Souza mostrou-se otimista com relação ao 59 

desenrolar dos fatos, mas atentou para o fato de que uma nova distribuição de disciplinas deva ser 60 

feita caso o candidato supracitado não venha a assumir a vaga mencionada, ao que todos anuiram. 61 

Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, 62 

Helcio Wagner da Silva, atualmente assumindo tal função, lavrei a presente ata que será assinada 63 

por mim e os demais presentes quando aprovada. 64 


