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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
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Realizada às treze horas e cinquenta e quatro minutos do dia vinte de dezembro de 1 
dois mil e dezessete, no Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação 2 
(DCC), sob a presidência do Prof. Renato Ramos da Silva, chefe do DCC, com a 3 

presença dos seguintes docentes: André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Vital 4 
Saúde, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, 5 
Dilson Lucas Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim 6 
Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique de Campos Merschmann, 7 
Neumar Costa Malheiros, Paulo Afonso Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa, Renata 8 

Lopes Rosa, Renata Teles Moreira, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Tales 9 
Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnicos administrativos 10 
Adalberto Mendes e Luiza Arantes Junqueira. Ausência justificada dos professores 11 

Antônio Maria Pereira de Resende, Janderson Rodrigo de Oliveira e Mayron César de 12 
Oliveira Moreira. O presidente apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais, 2. 13 
Avisos e Esclarecimentos, 3. Criação da disciplina eletiva “Dispositivos Lógicos 14 
Reconfiguráveis”, 4. Distribuição de disciplinas 2018.1, 5. Aprovação Políticas de Uso 15 

dos Laboratórios de Ensino e 6. Aprovação de Atas. O presidente deu início a reunião. 16 
Prof. André Grutzmann sugeriu mudança na ordem dos itens de pauta, deixando os 17 
itens 1 e 2 por último. Proposta aprovada. Item 3. Criação da disciplina eletiva 18 
“Dispositivos Lógicos Reconfiguráveis”, prof. Wilian comentou que para a 19 

ministração da disciplina será necessário a compra de kits didáticos já solicitados, mas 20 
que ainda não foram adquiridos, assim como a inclusão da mesma no rol de disciplinas 21 

eletivas. Comentou que tanto prof. Bruno de Abreu como ele são aptos a ministrar a 22 
disciplina. Prof. Joaquim propôs que a disciplina seja aprovada pela área e que a A.D. 23 

acate a decisão, a proposta foi aprovada. Item 4. Distribuição de disciplinas 2018.1, 24 
Prof. Renato apresentou a distribuição de disciplinas. Prof. Joaquim propôs a 25 
aprovação. Prof. Heitor agradeceu a Prof. Marluce e o Prof. Renato pela ajuda na 26 

confecção do horário. Além disso, ele comenta que, embora em 2017/1 e em 2017/2 as 27 
turmas teóricas 14A, 14B, 14C e 14D da disciplina GCC224 - Introdução aos 28 

Algoritmos tenham sido ministradas por um professor (composição) e as turmas 29 
teóricas 10A, 10B, 10C e 10D da disciplina GCC224 - Introdução aos Algoritmos 30 
tenham sido ministradas por um professor (composição), em 2018/1, um professor 31 
ministrará as turmas teóricas 14A e 14B (composição) e outro professor ministrará as 32 

turmas teóricas 14C e 14D (composição) da disciplina GCC224 - Introdução aos 33 
Algoritmos. Isso sinaliza que os professores do setor Fundamentos de Programação 34 

não estão sobrecarregados quanto à carga horária.  Em resposta à afirmação do prof. 35 
Heitor,  Prof. Joaquim esclareceu que os representantes de área, ao realizar a 36 
distribuição de disciplinas inicial poderiam optar por uma redução de carga de alguns 37 
professores para 10 horas semanais, mas que preferiram valorizar a qualidade dos 38 
cursos sob responsabilidade do DCC, BCC e BSI, diminuindo o tamanho exagerado 39 

das turmas, objetivando um melhor trabalho com esses alunos. Esclareceu ainda que 40 
isso não significa que não há sobrecarga, pois há várias turmas com 75 alunos em 41 
Fundamentos de Programação, apenas que o setor não está tão sobrecarregado 42 
quanto no semestre anterior. Prof. Joaquim esclareceu à assembleia que no semestre 43 
anterior houve uma demanda de 700 vagas de Fundamentos de Programação I, a 44 

maior parte solicitada pela coordenação da ABI. Com o uso de turmas ocultas, 45 
verificou-se que real demanda foi de 587 vagas, o que serviu de argumento para o 46 

departamento diminuir o número de vagas nessa disciplina para este semestre, 47 
permitindo uma melhor distribuição da carga horária no setor. A distribuição foi 48 
aprovada por unanimidade. Item 5. Aprovação Políticas de Uso dos Laboratórios de 49 
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Ensino, prof. Renato apresentou a proposta da política. Prof. Denilson saiu às 14h23. 50 
Prof. Joaquim informou que havia uma proposta anterior, e que a comissão simplificou 51 
a mesma, de forma a ficar bem enxuta. Prof. João questionou se a política será válida 52 

para todos os laboratórios, pois na proposta não ficou claro se há apenas uma ou 53 
várias coordenações de laboratório. Foi esclarecido que há mais de uma coordenação 54 
de laboratório, com isso foram feitas as devidas correções na proposta. Prof. Wilian 55 
questionou se o laboratório de eletrônica está incluído, informaram que sim, pois se 56 
trata de um laboratório de ensino. Prof. Bruno Schneider propôs que se aprove. 57 

Aprovada com duas abstenções. Item 6. Aprovação de Atas, a ata 284 foi aprovada 58 
por unanimidade. A ata 285 foi aprovada unanimidade. A ata 286 foi aprovada por 59 
unanimidade.  Prof. Heitor saiu às 14h47. Prof. André Pimenta saiu às 14h51. A ata 60 

287, após alterações, foi aprovada unanimidade. A ata 288 foi aprovada unanimidade. 61 
Item 1. Assuntos Gerais, não há. Item 2. Avisos e Esclarecimentos, prof. Renato 62 
informou que: A) está trabalhando para a efetivação da construção do terceiro andar e 63 
parabenizou os professores Heitor, Marluce e Luiz Henrique Correia pelo auxílio. B) 64 

está se empenhando para aquisição de um gerador e um cluster para o departamento. 65 
C) a questão da segurança do departamento está sendo trabalhada. D) um aluno 66 
enviou um e-mail a reitoria parabenizando a docente Juliana pelo seu trabalho. Assim, 67 
o Presidente deu por encerrada a reunião ordinária da Assembleia Departamental do 68 

DCC às quinze horas e oito minutos e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei 69 
a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes na reunião 70 

de aprovação. Lavras, 20 de dezembro de 2017. 71 


