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

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

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

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

Roberto Fernandes de Araújo. Justificou ausência: Igo Joctan de Almeida Pinto. 7 

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

reunião, que constava do seguinte ponto: Primeiro ponto: Aprovação da ata da 2ª Reunião 9 

Extraordinária de 2014.2; Segundo ponto: Realocação de disciplinas por ocasião do 10 

afastamento de Marcos Evandro Cintra. As deliberações foram: Primeiro ponto: O 11 

Presidente do Conselho apresentou a ata referente à 2ª Reunião Ordinária de 2014.2. 12 

Deliberação: a ata foi aprovada. Segundo ponto: mediante afastamento de Marcos 13 

Evandro Cintra, o Coordenador do curso se viu na obrigação de sugerir a realocação das 14 

disciplinas até então sob a responsabilidade daquele professor. As sugestões foram: a 15 

disciplina EXA0115 – Informática Aplicada – seria realocada para Marcelo Roberto 16 

Bastos Guerra Vale; a disciplina EXA0118 – Introdução à Computação – seria realocada 17 

para Leonardo Augusto Casillo; por fim, a disciplina EXA0120 – Introdução à Lógica – 18 

seria realocada para Francisco Milton Mendes Neto. O Coordenador salientou que estas 19 

sugestões baseavam-se na existência de slots disponíveis nos horários dos professores, bem 20 

como as prioridades de possibilidade de redução de carga horária definidas na ata da 2ª 21 

Reunião Ordinária de 2014.1, ocorrida em trinta de julho de dois mil e quatorze. Afirmou 22 

ainda que todos os professores supracitados foram notificados sobre a possibilidade de 23 

assumir parte da carga horária de Marcos Evandro Cintra. Deliberação: todas as 24 

sugestões foram aprovadas. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho 25 

deu por encerrada a reunião. E eu, Helcio Wagner da Silva, atualmente assumindo a função 26 

supracitada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes quando 27 

aprovada. 28 


