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Realizada às oito horas e quarenta minutos do dia vinte e um de janeiro de dois mil e 

quatorze, 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, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira 

Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello 

Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos 

Giacomin, José Monserrat Neto, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Paulo 

Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Tales 

Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; do representante técnico administrativo, Anderson 

Laudelino Pereira; da representante discente da graduação, Gabriela Aparecida Santiago; e da 

representante discente da pós graduação, Karen Aline Alves Bezerra. O Prof. Joaquim 

apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e Esclarecimentos; 3. Aprovação 

da Ata da Reunião 235; 4. Pedido de Renovação de Afastamento do Prof. Sanderson; 5. 

Avaliação da A.D. sobre Possibilidade de Pedido de Redistribuição do Prof. Ricardo Terra; 

6. Convocação do segundo colocado do concurso na área de eletrônica; 7. Distribuição de 

Disciplinas em Áreas. Prof. Heitor solicitou a mudança da ordem dos itens, com a discussão 

do item 7 Distribuição de disciplinas ser logo após o item 4, a proposta foi aprovada com dez 

votos a favor, seis contra e duas abstenções. Item 1. Assuntos Gerais, A) A discente Karen 

informou que os bebedouros estão com problema de vazão de água, foi informado que a 

solicitação de troca de filtro já foi feita; B) prof. Eric informou que haverá votação para 

diretoria da Adufla; C) Prof. João solicitou informações sobre a redistribuição do Ricardo 

Terra, o prof. Joaquim explicou que todos os candidatos aprovados no concurso já foram 

nomeados; D) Prof. Cristiano informou que já saiu a nomeação dele na UFMG, e que ele irá 

terminar o semestre antes; E) Prof. Wilian informou da compra da máquina fresadora e 

avisou que a empresa que a vendeu dará um curso de treinamento para sua utilização; F) 

Prof. Wilian criticou o SIPAC, pois está havendo demora na compra dos materiais para o 

laboratório de eletrônica; G) Prof. Wilian informou sobre a primeira defesa do Programa de 

Pós Graduação em Ciência da Computação e convidou todos a prestigiarem o evento; H) 

Prof. Wilian adiantou sua posição sobre item 4, informando não haver problema para a pós-

graduação em aprovar a prorrogação do afastamento do Prof. Sanderson. Prof. André 

Grutzmann saiu às 9h25. I) Prof. Rêmulo solicitou um esforço da chefia para solicitar 

renovação dos computadores das salas dos professores; J) Prof. José Monserrat informou 

sobre o seu projeto de pesquisa em usabilidade; K) Prof. Paulo informou sobre o congresso 

que está coordenando com a PMMG que ocorrerá no salão de convenções. Item 2. Avisos e 

Esclarecimentos, A) Prof. Joaquim informou que o prof. Humberto está verificando junto a 

PRGDP/UFLA a possibilidade de redistribuição; B) Prof. Joaquim informou que em reunião 

com o reitor, junto com o prof. André Saúde,  foi levantada que com a possibilidade de 

criação do curso de Engenharia de Computação, haverá a necessidade de criação de um 

terceiro andar no departamento, e houve uma resposta positiva por parte do mesmo. Item  3. 

Aprovação da Ata da Reunião 235, será decidida na próxima reunião. Item 4. Pedido de 

Renovação de Afastamento do Prof. Sanderson,  Prof. Joaquim apresentou a justificativa 

enviada pelo prof. Sanderson para solicitação de renovação do pedido de afastamento. Profª 

Ana Paula questionou se ele apresentou os relatórios semestrais, prof. Joaquim informou que 
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não. Prof. Eric questionou sobre o tratamento diferenciado em relação as exigências para 

afastamento e prorrogação. Prof. Ahmed comentou que há a necessidade da oferta da 

disciplina de Teoria da Computação no Mestrado, uma vez que isso poderia gerar problemas 

aos alunos.  Prof. Wilian saiu às 9h45. Prof. Denilson informou que não haveria prejuízos 

para os alunos da pós-graduação, de acordo com análise do Colegiado do Mestrado. Prof. 

Hermes saiu às 9h54. Prof. André Pimenta saiu às 10h. O prof. Tales propôs votar o pedido 

de prorrogação, que foi negado por onze votos contra, três a favor e seis abstenções. Item 7. 

Distribuição de Disciplinas em Áreas, prof. Joaquim apresentou a proposta elaborada pela 

comisssão composta pelos professores Heitor, Neumar e Raphael. Prof. Neumar apresentou 

também uma proposta própria baseada na elaborada pela comissão, mas com algumas  

alterações. O prof. André Saúde propôs aprovar a divisão das áreas sem as subdivisões 

(grupos). Prof. André Zambalde propôs aprovar a divisão em áreas e dar um prazo para os 

professores darem sugestão de mudanças de disciplinas entre as áreas. Prof. Tales propôs 

criar uma nova área, denominada “Fundamentos de Programação”, a partir da área de 

“Fundamentos de Computação”. Foi aprovada a criação da nova área proposta pelo prof. 

Tales e o retorno dos trabalhos para a comissão. Prof. Paulo saiu às 11h10. Item 5. 

Avaliação da A.D. sobre Possibilidade de Pedido de Redistribuição do Prof. Ricardo 

Terra, Prof. Joaquim informou que o mesmo é professor na Universidade Federal de São 

João del-Rei, e que ele já está verificando o processo para solicitar a redistribuição, querendo 

verificar o apoio do DCC. Prof. Joaquim propôs que o DCC apoiasse o pedido, caso ele 

viesse a ser efetuado. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 

6. Convocação do segundo colocado do concurso na área de eletrônica, será discutido na 

próxima reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 

11 horas  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, 

21 de janeiro de 2014. 


