
Ata da 4ª 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 quatorze de novembro de dois mil e quatorze, às 3 

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

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

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

Casillo e Sílvio Roberto Fernandes de Araújo. Esteve ausente: Igo Joctan de Almeida 7 

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

da reunião, que constava do seguinte ponto: Primeiro ponto: Aprovação da ata da 3ª 9 

Reunião Extraordinária de 2014.2; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre o 10 

Memorando N
o
 302/2014, enviado pela PROGRAD, visando à determinação do total de 11 

vagas em 2015.1 no curso destinadas a reingresso, reopção de curso, transferência e ingresso 12 

como portador de diploma; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre proposta de 13 

edital para recompletamento do Conselho de curso, elaborada pela Comissão Eleitoral; 14 

Quarto ponto: Realocação de disciplinas por ocasião da chegada do novo professor 15 

substituto tendo-se em vista o afastamento de Daniel Faustino Lacerda de Souza. As 16 

deliberações foram: Primeiro ponto: O Presidente do Conselho apresentou a ata referente à 17 

3ª Reunião Ordinária de 2014.2. Deliberação: a ata foi aprovada. Segundo ponto: foi 18 

relatado o envio do memorando N
o
 302/2014, cuja planilha anexa indica a existência de 32 19 

vagas ociosas no curso de Ciência da Computação e que requer o posicionamento deste 20 

Conselho com relação ao total de vagas a serem oferecidas em futuro edital destinado ao 21 

preenchimento de vagas através dos mecanismos de reingresso, reopção de curso, 22 

transferência e ingresso como portador de diploma. Deliberação: foram destinadas 30 vagas 23 

anuais, 15 delas referentes ao primeiro semestre e 2015 e as outras 15 vagas referentes ao 24 

segundo semestre do mesmo ano. Terceiro ponto: foi apresentado o edital construído para 25 

recompletamento deste Conselho, destacando-se os critérios de elegibilidade dos candidatos 26 

e os prazos definidos para cada uma das etapas do certame. Deliberação: o edital foi 27 

aprovado. Quarto ponto: foi apresentado um novo horário tendo-se em vista a chegada do 28 

novo professor substituto, Marciano Lourenço da Silva Gonçalves. Foi demonstrado que a 29 

diferença básica entre o horário praticado atualmente e o horário proposto foi que este 30 

último possui as disciplinas alocadas a Marciano Lourenço da Silva Gonçalves, muitas 31 

delas ministradas até então por Bruno de Sousa Monteiro, Danielle Simone da Silva 32 

Casillo, Danniel Cavalcante Lopes e Dênis Freire Lopes Nunes, e outras por André Luiz 33 

Viana Pereira. Deliberação: todas as realocações foram aprovadas. Nada mais havendo a 34 

ser discutido, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. E eu, Helcio Wagner 35 

da Silva, atualmente assumindo a função supracitada, lavrei a presente ata que será assinada 36 

por mim e os demais presentes quando aprovada. 37 


