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Realizada às treze horas e quarenta e seis minutos do dia vinte de seis de janeiro de dois mil e 1 
dezoito, no Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do 2 

Prof. Renato Ramos da Silva, chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: André 3 
Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de Resende, 4 
Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Dilson Lucas Pereira, Janderson Rodrigo de 5 
Oliveira, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto,  Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique 6 

Andrade Correia, Luiz Henrique de Campos Merschmann, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar 7 
Costa Malheiros, Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo Afonso Parreira Júnior, Rafael Serapilha 8 
Durelli, Ramon Gomes Costa, Renata Teles Moreira, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, 9 
Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira,  e Tales Heimfarth, dos representantes técnicos 10 
administrativos Adalberto Mendes, Alex Fernandes de Araújo, Eder Teixeira de Andrade e Luiza 11 

Arantes Junqueira, e dos representantes discentes Gustavo Magno dos Santos, Letícia Lopes de 12 
Castro Sena. Ausência justificada dos professores Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Vital Saúde, 13 

Demóstenes Zegarra Rodríguez, Raphael Winckler de Bettio e Wilian Soares Lacerda. O presidente 14 

apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos gerais, 2. Avisos e esclarecimentos, 3. Apresentação de 15 
contas do DCC referente ao ano de 2017, 4. Aprovação das atas 289, 290 e 291. O presidente deu 16 
início a reunião. O prof. André Pimenta solicitou a inclusão do item de pauta “Aprovação projeto de 17 
Docência Voluntária” e prof. Paulo solicitou a inclusão do item “Migração de docentes entre 18 
setores”, as propostas de inclusão foram aprovadas, passando a vigorar a seguinte ordem: 1. 19 

Assuntos gerais, 2. Avisos e esclarecimentos, 3. Apresentação de contas do DCC referente ao ano 20 
de 2017, 4. Aprovação projeto de Docência Voluntária, 5. Migração de docentes entre setores, 6. 21 
Aprovação das atas 289, 290 e 291. Item 1. Assuntos gerais, prof. José Monserrat informou que 22 

concluiu a graduação em filosofia e convida, a quem interessar, para a sua colação de grau. Item 2. 23 
Avisos e esclarecimentos, prof. Renato informou da aposentadoria do prof. Rêmulo. Prof. André 24 
Pimenta informou que em reunião com o reitor, entre outros assuntos, foi tratada a decisão do 25 

governo de extinção de alguns cargos e congelamento do preenchimento de cargos vagos, que 26 

impactaria na contratação de um novo professor na vaga do prof. Rêmulo, e que nesse último caso o 27 
reitor se comprometeu a fazer o possível para reverter essa situação e efetuar as contratações. Item 28 
3. Apresentação de contas do DCC referente ao ano de 2017, O representante técnico Alex, 29 

administrador do DCC, foi convidado a apresentar a prestação de contas de 2017. Após a 30 
apresentação foi aberta a fase para perguntas. Prof. Antônio questionou como é decidido se algo 31 

será comprado  após a solicitação do professor. O representante técnico Alex explicou que  32 
solicitações  de baixo valor normalmente são atendidas sem muitos questionamentos,  mas 33 
recomenda-se ao professor procurar a reitoria para negociar a compra de solicitações de grande 34 
valor ou solicitar ao chefe do departamento que compre. Prof. Tales perguntou sobre a construção 35 

do terceiro andar, o prof. Renato informou que está acompanhando todo o processo junto à 36 
prefeitura e que estão aguardando a aprovação dos engenheiros envolvidos. Prof. Antônio 37 

recomendou cautela quanto as promessas de construção sob a exigência de uma contrapartida, visto 38 
que a mesma até hoje não se efetuou após inúmeras promessas e pode não se efetuar. Item 4. 39 
Aprovação de projeto de docência voluntária, prof. André Pimenta informou que se encaixa nas 40 
regras de docência voluntária e está solicitando dois docentes para as disciplinas dele. Prof. Antônio 41 
solicitou que se aprove. Aprovado com 1 abstenção. Item 5. Migração de docentes entre setores, 42 

prof. Renato informou que devido a aposentadoria do professor Rêmulo o setor de Sistemas de 43 
Informação está com uma vaga em aberto, e que há um concurso com validade até abril/2018 na 44 
área de Fundamentos de Computação, com candidatos aprovados, que poderiam ser aproveitados 45 
para o preenchimento da vaga, mas que para isso o departamento precisa chegar a um acordo entre 46 
os setores. Informou que há duas solicitações de mudança de setor, uma do prof. Paulo Afonso 47 

Parreira Júnior do setor de Fundamentos de Programação para o de Sistemas de Informação e uma 48 
do próprio prof. Renato Ramos da Silva do setor de Fundamentos de Computação para o de 49 

Fundamentos de Programação. Os setores se mostraram favoráveis às mudanças com as exigências 50 
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de que o prof. Paulo continue ministrando as disciplinas do seu setor de origem e que ao término do 51 
semestre 2018.1 ocorra a mudança definitiva para o setor de Sistemas de Informação, e que o prof. 52 

Renato continue ministrando as disciplinas do seu setor de origem até a contratação do professor da 53 
área de Fundamentos de Computação. Prof. Neumar saiu às 14h54. Prof. André Zambalde 54 
questionou qual setor irá abrir o concurso caso não logre êxito a contratação do segundo colocado. 55 
Prof. André Pimenta informou que seria o setor de Fundamentos de Computação. Prof. José 56 

Monserrat manifestou interesse em mudar definitivamente para a área de Sistemas de Informação, 57 
visto que atualmente ele encontra-se na área de Sistemas de Informação e Fundamentos de 58 
Programação. Prof. André Grützmann comentou que esse assunto deveria ser tratado em outro 59 
momento. Prof. Sanderson comentou que o setor de Fundamentos de Computação verificou que as 60 
disciplinas com maiores necessidades no setor são as de Compiladores, Teoria da Computação e 61 

Linguagens Formais e Autômatos. Prof. Antônio propôs que caso não logre êxito a contratação do 62 
novo docente que ocorra a mudança dos professores de setor e que seja feito um balanceamento de 63 

carga horária para não sobrecarregar a área de Fundamentos de Computação. Profa. Juliana 64 

informou que não houve balanceamento de carga horária quando o setor de Fundamentos de 65 
Programação enfrentou o mesmo problema. Prof. André Pimenta explicou que no caso do setor de 66 
Fundamentos de Programação não houve tempo hábil para fazer esse ajustes. Prof. Luiz 67 
Merschmann questionou se o professor que irá ser contratado irá pegar aulas assim que entrar, em 68 
Maio. Prof. André Pimenta considera que isso é um assunto para ser tratado posteriormente, após a 69 

contratação do mesmo. Prof. Antônio propôs que “considerando a disponibilidade de vaga devido à 70 
aposentadoria do prof. Rêmulo, a necessidade de contratação de um professor para suprir a 71 
disciplina de compiladores informada pelo prof. Sanderson, e que há um concurso válido com 72 

aprovados que vencerá em abril, então que o prof. Paulo Júnior seja transferido para o setor de 73 
Sistemas de Informação, que o Prof. Renato seja transferido para o setor de Fundamentos de 74 
Programação e que a vaga referente à aposentadoria do prof. Rêmulo seja utilizada para contratar 75 

professor já aprovado em concurso da área de Fundamentos da Computação. Esta troca se dará 76 

efetivamente em 2018-1, porém os professores Paulo Júnior e Renato continuarão lecionando as 77 
disciplinas que já lhes foram alocadas em 2018-1, sendo que em 2018-2 já seriam alocadas 78 
disciplinas do setor para onde estão sendo transferidos, independente se a contratação do professor 79 

de Fundamentos da Computação ocorra com sucesso. Além disso, caso haja insucesso na 80 
contratação do novo professor, deve-se acionar o dispositivo do regimento do DCC para que haja 81 

distribuição de carga horária entre os setores do DCC, evitando sobrecargas”. Prof. Sanderson disse 82 
concordar com a proposta, exceto quanto ao fato dos professores Paulo Júnior e Renato terem 83 
disciplinas do setor para onde serão transferidos já alocadas para eles em 2018-2 , independente do 84 
sucesso da contratação do professor. O Prof. Sanderson propôs que os professores lecionem 85 

disciplinas dos setores de origem até que um novo professor seja contratado na área de 86 
Fundamentos da Computação, e que para evitar alguma sobrecarga no setor de Sistemas de 87 

Informação que a cláusula do regimento do DCC para balanceamento de carga horária entre setores 88 
seja acionado se necessário. A proposta do Prof. Antônio não obteve apoio. A proposta do prof. 89 
Sanderson foi aprovada com dois votos contrários. Item 1. Assuntos gerais, Prof. Luiz Henrique 90 
Correia informou que houve mudanças no estágio docência da pós-graduação em Ciência da 91 
Computação. Por decisão do colegiado, ficou estabelecido que os alunos irão auxiliar os professores 92 

na disciplina de Fundamentos de Programação e que é para os interessados o procurarem. Item 4. 93 
Aprovação das atas 289, 290 e 291, será tratado em reunião posterior. Assim, o Presidente deu por 94 
encerrada a reunião ordinária da Assembleia Departamental do DCC às quinze horas e trinta e um 95 
minutos e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e 96 
aprovação, será assinada pelos presentes na reunião de aprovação. Lavras, 26 de janeiro de 2018. 97 


