
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2016.2 do Colegiado do Curso de Ciência da Computação 1 

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

realizada em dezoito de maio de dois mil e dezessete, às dezesseis horas no auditório do Centro de 3 

Ciências Exatas e Naturais. Estavam presentes os membros do Colegiado: Leonardo Augusto 4 

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

Silvio Roberto Fernandes de Araújo e Arthur Aleksandro Alves Silva. Justificou ausência: Paulo 6 

Gabriel Gadelha Queiroz e Walter Martins Rodrigues; Ausente: Reginaldo José dos Santos. 7 

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

constava dos seguintes pontos: Primeiro ponto: Decisão sobre a aprovação do pedido de remoção do 9 

professor Leiva Casemiro Oliveira; segundo ponto: outras ocorrências. As deliberações foram 10 

ocorreram como segue. Primeiro ponto: O coordenador do curso lembrou aos demais membros 11 

presentes sobre as etapas definidas pelo colegiado para a decisão sobre o código de vaga disponível 12 

em ocasião da demissão do professor Marcos Evandro Cintra. Inicialmente foi enviada um e-mail 13 

para o “interdocentes” com uma consulta aos professores dos demais campus sobre o interesse de 14 

remoção interna para o CCEN, particularmente ao curso de ciência da computação. Neste documento 15 

foi informado que só poderiam ser removidos professores que já foram aprovados no estágio 16 

probatório, de acordo com a resolução CONSUNI Nº 007/2014. Após o final do prazo estipulado no 17 

documento, apenas o professor Leiva Casemiro enviou sua carta de intenção. Por ser candidato único, 18 

não foi necessária realizar a pontuação segundo a tabela da CPPD, mas foi mantida a etapa da 19 

entrevista. No dia dezoito de maio foi realizada uma reunião informal entre o professor Leiva e 20 

alguns professores do curso, sendo estes os membros do colegiado presentes nesta reunião e os 21 

professores Danielle Simone da Silva Casillo, Flávia Estélia da Silva Coelho e Judson Santos 22 

Santiago, que não fazem parte do colegiado. Na reunião foram discutidos assuntos sobre a 23 

disponibilidade de dias e horários do professor Leiva, sua experiência com ensino, pesquisa e 24 

extensão e sua experiência acadêmica e administrativa. O colegiado analisou as respostas do 25 

professor, seu perfil acadêmico e sua experiência, e, por unanimidade, deliberou por convidar 26 

oficialmente o professor Leiva Casemiro de Oliveira, vinculado ao DCETH, Campus Angicos, para o 27 

CCEN, Campus Central, e fazer parte do quadro de professores do curso de Ciência da Computação. 28 

O coordenador do curso deixa registrado que já houve em reunião prévia da Assembléia do CCEN 29 

uma deliberação do centro para que a vaga seja destinada ao curso de Ciência da Computação. 30 

Quarto ponto: não houveram outras ocorrências. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do 31 

Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, Leonardo Augusto Casillo, atualmente assumindo a 32 

função supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes quando 33 

aprovada. 34 


