ATA DA 234ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 25 de novembro de 2013.

Realizada às oito horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e
treze, na sala de Seminários II do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a
presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes
docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann,
André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves
Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de
Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade
Correia, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves e Wilian
Soares Lacerda; e do representante técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O
Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Avisos e esclarecimentos, 2. Aprovação das
atas das reuniões 228, 229, 230 e 231, 3. Abertura de concurso no DCC, 4. Aprovação de
criação de disciplina, 5. Aprovação de relatórios de viagem, 6. Definição de áreas no DCC, 7.
Estágio/TCC nos cursos BCC/BSI. O presidente deu início o reunião. Item 1) Avisos e
esclarecimentos - A) Prof. Joaquim informou sobre a reunião referente a proposta do novo
organograma da UFLA, em que o CUNI decidiu que inicialmente seria avaliada a filosofia da
proposta, para só mais à frente definir os detalhes, como quais departamentos seriam
agrupados em faculdades. B) Prof. Joaquim informou que foi realizado o concurso na área de
Sistemas de Computação e Eletrônica, e foram aprovados dois candidatos. C) Prof. Joaquim
informou sobre o prazo final para inscrição no PIBIC. D) Prof. Joaquim informou sobre o
prazo final para cadastro das ementas das disciplinas em língua inglesa. Item 2) Aprovação
das atas das reuniões 228, 229, 230 e 231 - Foi aprovada a ata 228, por unanimidade. Foi
aprovada a ata 229, com abstenção do prof. Neumar. Foi aprovada a ata 230, com abstenção
do prof. Ahmed. Foi aprovada a ata 231, com abstenção dos professores Luiz Henrique e
Wilian. Item 3) Abertura de concurso no DCC - Prof. Joaquim informou que, com a
previsão de saída dos professores Cristiano e Leonardo, foi autorizada pela reitoria a
antecipação de abertura de concurso. Profª. Ana Paula sugeriu abrir também concurso para as
vagas que estão sendo ocupadas pelos professores substitutos. Prof. Joaquim explicou que
não foram abertos concursos para preencher essas vagas anteriormente, de acordo com
decisão anterior da Assembleia Departamental. Prof. João saiu às 9h53. Prof. Joaquim propôs
reabrir o concurso de Fundamentos de Computação e Algoritmos para uma das vagas, já
prevendo o aproveitamento do segundo colocado na segunda vaga. Prof. Ahmed propôs abrir
uma vaga na área de Banco de Dados e reabrir a outra vaga na área de Fundamentos de
Computação e Algoritmos. Houve empate entre as duas propostas, com 8 votos cada e 2
abstenções. Profª Ana Paula propôs que seja aprovada a reabertura de concurso na área de
Fundamentos de Computação e Algoritmos e que, após discussões, seja decidida a definição
da outra vaga. A proposta foi aprovada por unanimidade.Prof. Heitor propôs que a área da
segunda vaga seja definida após a criação de áreas no departamento. Prof. Ahmed informou
que com a saída do prof. Leonardo o mestrado ficará com falta de professores na área e
propôs a abertura na área de Banco de Dados. A proposta do prof. Ahmed foi aprovada com
11 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções. Prof. Joaquim propôs que a A.D. autorizasse os
professores Ahmed, Denilson e Leonardo para definirem temas e bibliografias para o
concurso na área de Banco de Dados. A proposta foi aprovada por unanimidade. Item 4.
Aprovação de criação de disciplina - Foi aprovada a criação da disciplina “Acessibilidade
em Sistemas Computacionais”, com uma abstenção e um voto contra. Item 5. Aprovação de
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relatórios de viagem - Foram apresentados os seguintes relatórios de viagem: A) Ahmed Ali
Abdalla Esmin - 19 a 24/10/2013 - Participação e apresentação de dois artigos no 2nd
BRACIS - Fortaleza/CE; B) André Pimenta Freire - 7 a 11/10/2013 - Participação e
ministração de minicurso no Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos e Sistemas
Computacionais - Manaus/AM; C) André Pimenta Freire - 5 a 6/11/2013 - Ministrar
minicruso no XIX Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web - Salvador/BA; D)
Cristiano Leite de Castro - 10 a 12/7/2013 - Reunião com integrantes de projeto de pesquisa
do Departamento de Engenharia da UFMG - Belo Horizonte/MG; E) Cristiano Leite de
Castro - 4 a 5/11/2013 - Participação em banca de defesa de tese de doutorado na Unicamp Campinas/SP; F) Neumar Costa Malheiros - 1/8/2013 - Reunião para planejamento de
atividade de colaboração em projeto de pesquisa com o professor Edmundo da UNICAMP Campinas/SP; G) Paulo Henrique de Souza Bermejo - 10 a 11/11/2013 - Pedido de
passaporte na Polícia Federal; H) Wilian Soares Lacerda - 12 a 18/10/2013 - Participação no
XI Simpósio de Automação Inteligente - Fortaleza/CE; I) Wilian Soares Lacerda 22/10/2013 - retirada do Token do SCDP na SERPRO - Belo Horizonte/MG; J) Wilian
Soares Lacerda - 4 a 5/11/2013 - Participação em banca de defesa de tese de doutorado na
Unicamp - Campinas/SP. Os relatórios foram aprovados em bloco. Item 6. Definição de
áreas no DCC - Prof. Wilian defendeu novamente a sua proposta de divisão em três setores:
Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação, com a
intenção de fortalecer a transformação do DCC na Faculdade de Computação quando houver
a definição do novo organograma da Universidade. Prof. Denilson considera que a divisão
deve ser feita considerando as áreas e não a carga horária das disciplinas. Prof. Ahmed
sugeriu que deve ser feito primeiro uma divisão em grandes áreas e dentro das mesmas ser
definido os setores. O representante técnico administrativo Anderson saiu às 11h06. Prof.
Neumar propôs, com apoio do prof. Ahmed, a criação de três grandes áreas: Sistemas de
Informação, Sistemas de Computação e Fundamentos de Computação. Prof. Heitor propôs
aprovar o trabalho elaborado pela comissão. A proposta do prof. Neumar foi aprovada com
10 votos a favor e 6 contra. A definição em Setores e distribuição das disciplinas em
Áreas/Setores será realizada em próxima reunião. Item 7. Estágio/TCC nos cursos
BCC/BSI - Será discutido na próxima reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a
Assembleia Ordinária do DCC, às horas 11 e 32 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva
Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à
reunião de aprovação. Lavras, 25 de novembro de 2013.
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