
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2015.1 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 cinco de novembro de dois mil e quinze, às nove horas no auditório do Departamento de 3 

Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes os membros do Conselho: Danielle Simone da Silva 4 

Casillo, Helcio Wagner da Silva, Judson Santos Santiago, Leonardo Augusto Casillo e Sílvio 5 

Roberto Fernandes de Araújo. Justificou ausência Flávia Estélia Silva Coelho. Verificando a 6 

presença de “quorum” mínimo, o Presidente do Conselho leu a pauta da reunião, que constava dos 7 

seguintes pontos: Primeiro ponto: Apreciação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2015.1; 8 

Segundo ponto: Composição de Comissão Eleitoral visando à eleição de novos membros para o 9 

Conselho de Curso; Terceiro ponto: Alterações na proposta de horário dos professores para o 10 

semestre 2015.2; Quarto ponto: Outras ocorrências. As deliberações foram: Primeiro ponto: o 11 

Presidente do Conselho apresentou a ata referente à 2ª Reunião Extraordinária de 2015.1. 12 

Deliberação: a ata foi aprovada. Segundo ponto: o Coordenador do curso apresentou um projeto de 13 

edital para a eleição de novos membros do Conselho de Curso. Neste edital foram apresentados os 14 

nomes de Helcio Wagner da Silva e Leonardo Augusto Casillo como membros docentes, e 15 

Fernanda Freire Lima como secretária da comissão. Deliberação: todos os nomes sugeridos foram 16 

aprovados, e algumas datas do edital foram alteradas para proporcionar uma maior participação dos 17 

professores no referido certame. Terceiro ponto: o Coordenador do curso apresentou a solicitação 18 

do Chefe do Departamento, em nome dos professores de Física, para alteração do horário da 19 

disciplina Eletricidade e Magnetismo tendo em vista a otimização do horário daqueles professores. 20 

Deliberação: foi solicitado que a disciplina mantivesse seu horário original tendo em vista que sua 21 

mudança implicaria na mudança de horário da disciplina Estrutura de Dados I. Para o bom 22 

andamento do curso de Ciência da Computação, Estrutura de Dados I deve ser ministrada no 23 

horário previamente solicitado na medida em que ela constitui pré-requisito para a disciplina 24 

Estrutura de Dados II. Sempre que for possível, disciplinas que tragam entre si este grau de 25 

dependência devem ser alocadas no mesmo horário. Assim, pelo fato de solicitar a manutenção do 26 

horário de Estrutura de Dados I, este Conselho solicita (por derivação) que a disciplina 27 

Eletricidade e Magnetismo seja ministrada no horário previamente solicitado. Quarto ponto: o 28 

Coordenador do curso apresentou informes relativos à solicitação de duas vagas para professores 29 

substituto com vistas à formação de cadastro reserva. Nada mais havendo a ser discutido, o 30 

Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, Helcio Wagner da Silva, atualmente 31 

assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais 32 

presentes quando aprovada. 33 


