ATA DA 287ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 29 de junho de 2017.
Realizada às quatorze horas do dia vinte e nove de junho de dois mil e dezessete, no
Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof.
Renato Ramos da Silva, chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali
Abdalla Esmin, André Pimenta Freire, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de
Resende, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra
Rodriguez, Heitor Augustus Xavier Costa, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi,
Luiz Henrique Andrade Correia, Luiz Henrique de Campos Merschmann, Mayron César de
Oliveira Moreira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Afonso Parreira Júnior, Rafael Serapilha
Durelli, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renata Lopes Rosa, Renata Teles
Moreira, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales
Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira e Wilian Soares Lacerda, e dos
representantes discentes Marco Túlio dos Santos Costa e Rafael Batista Andrade. O
presidente justificou as ausências dos professores, Dilson Lucas Pereira e Paulo Afonso
Parreira Júnior e apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais, 2. Avisos e
Esclarecimentos, 3. Contagem de carga horária em Programas de Pós-Graduação, 4.
Procedimentos da PRG, 5. Política de uso dos laboratórios do DCC, e 6. Normas de
afastamento do DCC. O presidente deu início a reunião. Item 1. Assuntos Gerais, Prof.
Heitor informou que o SBSI recebeu vários pesquisadores, de diversas partes do país, com
a presença de aproximadamente 195 pessoas. O evento recebe agora conceito Qualis B2.
Informou também que o professor André Pimenta agora faz parte da Comissão Especial de
Sistemas de Informação da SBC, comissão a qual professor Heitor foi designado como vicecoordenador. Prof. Heitor agradeceu o apoio de toda a equipe da secretaria do DCC, que
auxiliou com a reserva de espaços, e aos técnicos de TI, que providenciaram os
equipamentos para o evento. Agradeceu ainda à colaboração da profa. Juliana, pelo auxílio
na organização do evento, que foi um grande sucesso e marcou os 20 anos do curso BCC,
10 anos do curso BSI e 5 anos do mestrado. Prof. Renato parabenizou a todos da comissão,
aos alunos que apoiaram, e por tudo o que foi feito. Prof. Mayron agradeceu a todos que
contribuíram para a realização do UFLA de Portas Abertas, ocorrido no dia 21/07, e que
contou com aproximadamente 13 mil participantes, agradecendo em especial aos Centros
Acadêmicos de Sistemas de Informação e de Ciência da Computação. Prof. Renato também
agradeceu aos responsáveis pela organização do evento. Item 2.
Avisos e
Esclarecimentos, 1) Prof. Renato informou que o novo Regimento do DCC foi aprovado
terça-feira (27/06/2017) na reunião do CUNI. Prof. Joaquim atentou que como ele
institucionaliza os setores, é necessário que a chefia verifique se não deve convocar os
setores para eleições oficiais dos representantes. 2) Prof. Renato informou do furto ocorrido
no DCC, em que foi levado um computador do laboratório 2, sem sinal de arrombamento.
Esclareceu que o prof. anterior não havia notado e que o prof. posterior sentiu a falta do
computador. Nada foi registrado. Nesse sentido existe aprovação da PROPLAG para
compra de câmaras de vigilância, e estamos aguardando a conclusão do processo de
licitação para realizar a solicitação. Prof. Rafael Durelli informou que as esquadrias atuais do
laboratório 2 não deveriam ficar abertas. Uma vez que qualquer um que frequenta o
laboratório pode abrir, esconder com a cortina e sorrateiramente entrar no laboratório
posteriormente. Prof. Renato informou que já foram solicitadas grades para os laboratórios,
e que a prefeitura ainda não respondeu a solicitação. Prof. Renato informou que foi feito
boletim de ocorrência e enviado memorando. Prof. Renato informou que tem trabalhado
para que a solicitação seja atendida, e que foi liberada uma verba para atendimento da
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solicitação. Informou que a instalação de câmeras poderá reduzir mas não resolver o
problema de furtos, e que acredita que seria uma solução melhor a instalação de catraca de
segurança. Prof. Luiz Merschmann informou sobre a possibilidade de qualquer pessoa
“pescar as chaves” que são deixadas na secretaria durante o fim de semana, problema que
também precisava ser resolvido, e sugere que em finais de semana em que há atividades
programadas, um servidor técnico-administrativo deveria ser responsável pela secretaria.
Prof. Bruno Schneider pediu que não soldem as janelas devido ao período de verão, em que
pode ser necessário abrir as janelas se os aparelhos condicionadores de ar não estiverem
funcionando. Prof. Luiz Correia sugeriu tela protetora nos vidros. Item 3. Contagem de
carga horária em Programas de Pós-Graduação: O Prof. André Pimenta informou que na
gestão do atual reitor, a Pós-Graduação é estratégica, dos 40 professores do DCC apenas
14 estão na Pós-Graduação, e que a reitoria está “escolhendo” a pós-graduação como base
para a concessão de recursos. Considerando que o DCC tem bastante professores, e que
mais 2 professores continham a pontuação aceitável para ingressar e não ingressaram na
pós-graduação. Informou que a atuação na pós-graduação abre possibilidade para bolsa
pesquisa com maior base, e que as últimas avaliações consideraram o DCC muito
produtivo. O Prof. André Pimenta afirmou que é necessário rever a política da carga horária
da graduação, logo, propôs a possibilidade de diminuição da contagem de carga horária em
disciplinas da graduação considerando o número mínimo de disciplinas que é estabelecido
pela CAPES. O Prof. André Pimenta propôs incluir contagem de carga horária em disciplinas
nos programas de pós-graduação com o prazo de 2 anos. O Prof. Heitor observou que, em
decorrência da carga horária da disciplina, propôs que não fossem contadas as disciplinas
com cargas horárias de outros departamentos, e que, caso fosse contada, que seja apoiada
pelo novo Programa de Pós-Graduação. A proposta do Prof. Heitor obteve 7 votos
favoráveis, a proposta do Prof. André Pimenta, obteve 8 votos favoráveis e houveram 8
abstenções. O Prof. Antônio Maria propôs que seja criada uma comissão para estudar as
formas de ampliar a participação dos professores do DCC nos programas de pósgraduação. A proposta foi aprovada com 2 abstenções. Item 4. Procedimentos da PRG,
será discutido em reunião posterior. Item 5. Política de uso dos laboratórios do DCC,
será discutido em reunião posterior. Item 6. Normas de afastamento do DCC, será
discutido em reunião posterior. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária
da Assembleia Departamental do DCC às 16 horas e 15 minutos e, para constar, eu, Lélia
Maria de Andrade Fassio, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada
pelos presentes na reunião de aprovação. Lavras, 29 de junho de 2017.

