
Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2016.1 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 dezesseis de novembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas no auditório do 3 

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

Carlos de Souza, Leonardo Augusto Casillo, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Walter Martins 5 

Rodrigues e Allef Rodrigo Schmidt. Justificou ausência: Danniel Cavalcante Lopes e Francisco 6 

Milton Mendes Neto, Ausente: Reginaldo José dos Santos. Verificando a presença de “quorum” 7 

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

Primeiro ponto: Solicitação do coordenador do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia para 9 

modificação da disciplina de Informática Aplicada; segundo ponto: Solicitação do Centro 10 

Acadêmico da Computação para utilização de uma sala multi-uso no novo prédio da computação; 11 

terceiro ponto: substituição de nomes para o concurso de professor substituto; quarto ponto: outras 12 

ocorrências. As deliberações foram ocorreram como segue. Primeiro ponto: O coordenador do curso 13 

de BCT, professor Matheus Menezes, foi convidado para explicar os motivos da modificação da 14 

disciplina de informática aplicada. Segundo o professor, a disciplina possui um alto índice de evasão 15 

e seu conteúdo não está mais adequado ao perfil que o curso necessita. Sua proposta é a alteração da 16 

ementa da disciplina, removendo os conteúdos iniciais de introdução à informática e os conteúdos 17 

relativos ao ensino de aplicativos de escritório (documento de texto, planilhas eletrônicas e softwares 18 

de apresentação), substituindo-os por mais tempo e conteúdo dos assuntos de algoritmo e 19 

programação de computadores. Em virtude da disciplina de Informática Aplicada ser oferecido para 20 

outros cursos da UFERSA, como Engenharia de Pesca, que necessitam de tais conteúdos 21 

introdutórios, a sugestão do professor é a criação de uma nova disciplina, sugerida como Algoritmos 22 

e Programação, em substituição à atual disciplina de informática aplicada. Além disso, a nova 23 

disciplina deverá ser alocada no terceiro período do referido curso, o que espera-se diminuir a evasão 24 

dos alunos. Este conselho é favorável às mudanças, visto que esta nova disciplina será ministrada 25 

pelos docentes do curso de Ciência da Computação, e compromete-se a lecionar esta disciplina em 26 

até 7 turmas, de forma que seja a mesma quantidade de turmas oferecidas atualmente da disciplina 27 

de Informática Aplicada voltadas para o curso de Ciência e Tecnologia. Continuarão sendo 28 

oferecidas 2 turmas de Informática Aplicada, para os cursos de Engenharia de Pesca, Administração 29 

e Biotecnologia. Segundo ponto: o coordenador do curso leu a solicitação formal da diretoria do 30 

Centro Acadêmico Ada Lovelace, que solicita uma sala específica de estudos no novo prédio da 31 

computação para os alunos do curso de ciência da computação. O conselho decidiu que o 32 

Laboratório 7 será preferencialmente dedicado aos alunos do curso, podendo ser eventualmente 33 

utilizado pelos docentes para ministrar disciplinas do curso. O acesso aos alunos deverá ser realizado 34 

por meio de biometria ou RFID, sendo a implementação do acesso e cadastro dos alunos de 35 

responsabilidade do centro acadêmico e sob supervisão da coordenação do curso. Também foi 36 

decidido que o acesso somente será liberado após a instalação de câmeras de segurança no novo 37 

prédio. Terceiro ponto: Foram solicitados nomes para compor a banca de professor substituto que 38 

será realizada entre os dias 11 e 16 de dezembro de 2016. Os nomes escolhidos foram os professores 39 

Angélica Félix de Castro (presidente), Leandro Carlos de Souza e Leonardo Augusto Casillo, 40 

tendo como membro suplente Paulo Gabriel Gadelha Queiroz. Esta banca poderá ser modificada caso 41 

algum orientando ou ex-orientando de algum destes professores tenha se inscrito como participante 42 

do concurso. Quarto ponto: o coordenador do curso avisou que entrou em contato com o setor de 43 

compras da UFERSA e lhe foi relatado que a Universidade entrou em processo de aquisição de 400 44 

novos computadores, e que fará o possível para que todos os laboratórios de aula do novo prédio 45 

sejam contemplados com estas máquinas, que são necessárias para atualização de disciplinas 46 

específicas do curso que necessitam de uma configuração superior aos dos atuais computadores dos 47 

laboratórios da UFERSA. O professor Helcio Wagner avisou que o aparelho de ar-condicionado do 48 



atual LabComp1 está sendo trocado. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho 49 

deu por encerrada a reunião. E eu, Leonardo Augusto Casillo, atualmente assumindo a função 50 

supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes quando aprovada. 51 




