ATA DA 235ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 12 de dezembro de 2013.

Realizada às nove horas do dia doze de dezembro 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, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de
Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de
Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade
Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Tales
Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; da representante discente da pós-graduação, Karen Aline
Alves Bezerra; e do representante técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O
Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos gerais, 2. Avisos e esclarecimentos
3. Aprovação das atas das reuniões 233 e 234, 4. Aprovação de projetos de pesquisa, 5.
Aprovação de relatórios de viagem, 6. Estágio/TCC nos cursos BCC/BSI, 7. Definição de
áreas no DCC. O presidente deu início a reunião. Item 1) Assuntos Gerais, A) A
representante discente Karen informou que o Laboratório de Pesquisa 22B que utiliza está
muito quente. Prof. Joaquim informou que já foi solicitada a compra de ar-condicionado
para o local. Prof. André Pimenta questionou se não poderia ser feito algo a respeito, com o
envio de uma reclamação formal à Prefeitura do Campus. Prof. Joaquim instruiu-o a elaborar
o texto da reclamação, encaminhando-o a secretaria para o envio de um memorando. B) Prof.
Cristiano informou que irá solicitar a vacância em fevereiro que é a previsão de nomeação
dele na UFMG. C) Prof. Ahmed informou que estão sumindo cadeiras no laboratório
LICESA e que elas estão sendo substituídas por outras, segundo os alunos que lá trabalham.
Item 2) Avisos e esclarecimentos - A) Prof. Joaquim comentou que na última reunião do
CUNI foi comentada a situação do DCC, como o departamento que está com a maior carga
horária da Universidade, sendo que a reitoria assumiu publicamente a defesa que novas vagas
sejam utilizadas inicialmente para minimizar esse problema do DCC. B) Prof. Joaquim
informou que o processo de mudança do curso de BSI para o diurno, bem como a
reestruturação curricular de BCC e BSI, estão em andamento dentro das câmaras de
assessoramento da PRG. C) Prof. Joaquim informou que estão sendo finalizados os trabalhos
para implantação dos cursos de engenharia, estando em etapa final os ajustes curriculares e
definição dos recursos, especialmente laboratórios. D) Prof. Joaquim relembrou a A.D. da
confraternização do DCC, a ser realizada no dia 15/12, solicitando que os que pretendem
comparecer e ainda não fizeram a confirmação que o façam até o final do dia, para poder
planejar os itens para a realização da mesma. E) Por fim, prof. Joaquim informou sobre a
decisão do CEPE a favor de um aluno e contrário ao sistema de avaliação utilizado em uma
disciplina, utilizando média geométrica, e recomendou aos professores a não utilizarem mais
esse método. Prof. André Zambalde considerou que essa decisão fere a autonomia didáticopedagógica do professor. Prof. Joaquim destacou que concorda com Prof. Zambalde,
destacando que abusos poderiam ser evitados caso os planos de curso tivessem que ter a
aprovação da Chefia e das Coordenações de Curso. Item 3) Aprovação das atas das
reuniões 233 e 234 - Foram aprovadas as atas 233 e 234, por unanimidade. Prof. André
Pimenta saiu às 10h. Item 4) Aprovação de projetos de pesquisa - Foram apresentados os
projetos “Proposta de Incorporação e Uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem e
Ferramentas de Apoio à Colaboração em Escolas de Educação Básica Pública Mineira” e
“Pattern-BR: Construindo um Módulo em Python para Estudos em Mineração Web e
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Aprendizagem de Máquina Visando a Participação na Competição ECML/PKDD Discovery
Challenge”, ambos do Prof. Ahmed e com apoio financeiro da FAPEMIG. Os projetos foram
aprovados por unanimidade. Item 5) Aprovação de relatórios de viagem - Foram
apresentados os seguintes relatórios: A) Paulo Henrique de Souza Bermejo - 27 a 28/11/2013
- busca de passaporte na Polícia Federal - São Paulo/SP; B) Paulo Henrique de Souza
Bermejo - 09 a 10/12/2013 - desenvolvimento de projeto de pesquisa com o Ministério da
Educação - Brasília/DF. A representante discente Karen saiu às 10h10. Os relatórios foram
aprovados por unanimidade. Item 6) Estágio/TCC nos cursos BCC/BSI - O prof. Joaquim
lembrou que esse item foi comentado quando das discussões de reestruturação dos currículos,
que havia ficado pendente a decisão se os cursos teriam Estágio Obrigatório e/ou TCC. Após
discussões, prof. André Zambalde propôs que o DCC sugira aos colegiados de BCC e BSI
que os alunos realizem obrigatoriamente a disciplina ou atividade de Estágio Supervisionado,
com a seguinte descrição: “Atividades obrigatórias realizadas em organizações públicas ou
privadas, remuneradas ou não, ou envolvendo pesquisa e desenvolvimento visando a geração
e difusão de conhecimento, produtos, processos e serviços”. O representante técnico
administrativo Anderson saiu às 11h10. O prof. Heitor propôs manter o Trabalho de
Conclusão de Curso, com a opção do aluno utilizar o relatório de estágio não obrigatório
como TCC. A proposta do prof. André Zambalde foi aprovada com 8 votos a favor, 2 contra
e 5 abstenções. Item 7) Definição de áreas no DCC - Definiu-se que será formada uma
comissão pelos professores Neumar (presidente), Heitor e Raphael, para definir a divisão das
disciplinas nas áreas propostas na reunião anterior. Assim, o Presidente deu por encerrada a
Assembleia Ordinária do DCC, às horas 11 e 25 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, 12 de dezembro de 2013.
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