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Realizada às oito horas e quarenta minutos do dia dez de fevereiro 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, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, 

Bruno de Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra Rodríguez, Denilson Alves Pereira, Heitor 

Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José 

Monserrat Neto, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael 

Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; e do 

representante técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim 

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

Convocação do segundo colocado na área de Ciência da Computação e/ou Sistemas de 

Computação e Eletrônica, 4. Distribuição de disciplinas 2014/1, 5. Distribuição de 

Disciplinas em Áreas. Item 1. Assuntos Gerais, A) Prof. Heitor manifestou preocupação 

com a fala do Reitor na posse dos novos professores, em que ele afirmou que os professores 

deveriam se sentir satisfeitos com carga horária de 12 horas de aula semanal; B) Prof. 

Neumar pediu desculpas em relação a última A.D. sobre o seu posicionamento contrário ao 

da Comissão que compunha sobre a divisão das disciplinas em áreas. Item 2. Avisos e 

Esclarecimentos, Prof. Joaquim A) informou que o Reitor irá agendar uma visita ao 

Departamento para ouvir os professores; B) Informou que em reunião com a Comissão de 

Criação dos Cursos de Engenharias, foi comentada a possibilidade de mais vagas de 

professores para o DCC; C) Alertou aos professores para sugerirem a compra de 

equipamentos e materiais para o DCC; D) Informou que os professores Ricardo e 

Demóstenes tomaram posse no dia 6/2 e que a administradora Juliana tomou posse no dia 

31/1; E) Informou que as obras na antiga secretaria do DCC, serão para alocação da 

secretaria da pós-graduação, da sala de video conferência do Departamento, com preferência 

de uso pela pós-graduação, e de uma sala de reuniões; F) Informou que foi aprovada na 

Câmara Curricular da PRG a transferência do curso de BSI para o diurno, com a ressalva do 

Departamento se comprometer a ofertar as disciplinas no período noturno até que se 

finalizem as disciplinas para a turma 2014/1 e de que seja feito um estudo do impacto da 

carga horária do DCC, com isso o prof. Joaquim solicitou a inclusão do item de pauta para 

discutir o assunto, proposta aprovada pro unanimidade, com a inclusão como item 5. 

Mudança de turno de BSI; G) Informou que a UFLA nesse semestre terá metade das aulas 

iniciais às 7h e às 13h e metade às 8h e 14h; H) Informou que na UFLA não haverá aulas na 

quarta-feira à tarde, para que o horário seja utilizado para reuniões; I) Justificou as ausências 

dos professores Ana Paula, Eric, Luiz Henrique e Ricardo; J) Informou que o prof. Humberto 

não irá tomar posse, o que justifica o item 3 da reunião; L) Informou que a profª. Lorena 

Sophia Campos de Oliveira, da UFVJM, entrou em contato informando interesse em 

redistribuição para a UFLA, e que está sendo verificado como é o trâmite para esse processo, 

que dependerá, obviamente, de aprovação da A.D. Item 3. Convocação do segundo 

colocado na área de Ciência da Computação e/ou Sistemas de Computação e Eletrônica, 

prof. Joaquim propôs convocar o segundo colocado na área de Ciência da Computação na 

vaga que seria ocupada pelo prof. Humberto e caso haja desistência chamar o segundo 

colocado na área de Sistemas de Computação e Eletrônica. Propôs também  convocar o 

segundo colocado da área de Sistemas de Computação e Eletrônica assim que for autorizada 
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uma nova vaga para o Departamento. Prof. Wilian propôs que seja chamado, na vaga que 

seria ocupada pelo prof. Humberto, o segundo colocado na área de Sistemas de Computação 

e Eletrônica, pois haviam sido acordadas duas vagas na área de eletrônica e apenas uma foi 

ocupada. Informou também preocupação com a falta de professores na área e possível 

prejuízo aos alunos. Os professores Tales e José Monserrat manifestaram que poderiam 

assumir disciplinas da eletrônica se necessário. A proposta do prof Wilian teve apoio. Prof. 

João saiu às 10h07. A proposta do prof. Joaquim de convocar o segundo colocado na área de 

Ciência da Computação na vaga que seria ocupada pelo prof. Humberto também teve apoio. 

As propostas foram colocadas em votação. A proposta do prof. Joaquim foi aprovada com 9 

votos a favor, 7 contra e 1 abstenção. Com isso o prof. Joaquim colocou em votação a 

proposta de chamar o segundo colocado na área de Sistemas de Computação e Eletrônica, 

assim que o Departamento conseguir uma nova vaga, informando que se compromete a 

pleitear a mesma junto a Reitoria. A proposta teve apoio e foi aprovada por unanimidade. 

Item 4. Distribuição de disciplinas 2014/1, foi apresentada a proposta de distribuição de 

disciplinas, foi reiterada a informação que metade das aulas terão início às 7h e metade às 8h, 

e à tarde metade terão início às 13h e metade às 14h, informou que não haverão aulas na 

quarta-feira à tarde a não ser as de laboratório, e que o horário oficial ainda não está 

disponível. A proposta foi aberta para discussões. Os professores Paulo e Denilson 

manifestaram descontentamento com as suas disciplinas. Prof. Denilson reclamou que a cada 

semestre está ministrando uma disciplina nova, e propôs trocar as turmas da disciplina de 

Banco de Dados II pela Banco de Dados I com o prof. Antônio Maria. A proposta foi 

aprovada com 13 votos a favor, 1 contra e 4 abstenções. O prof. Bruno solicitou a troca das 

turmas das suas disciplinas de AED I, que impacta os professores Tales e Rebeca. A proposta 

teve apoio e foi aprovada, com 1 contra e 1 abstenção. Prof. Tales propôs trocar turmas da 

disciplina de AED I com a professora Rebeca. A proposta foi aprovada com 1 voto contra e 1 

abstenção. Prof. Hermes propôs trocar a disciplina eletiva dele por Programação Web, a 

proposta foi aprovada com 2 votos contra e 1 abstenção. Prof. Wilian alertou sobre a 

necessidade de uma turma adicional para a disciplina de Sistemas Embarcados. Como o 

aumento de uma turma, propôs que o prof. Demóstenes lecionasse integralmente a disciplina 

de Circuitos Eletrônicos. A proposta foi aprovada com 1 abstenção. Prof. Wilian questionou 

se o prof. Carlos foi consultado para ministrar a disciplina de Circuitos Digitais. Prof. 

Joaquim respondeu que a Câmara não fez essa consulta. Prof. Hermes saiu às 11h34. 

Efetuado os ajustes, prof. Joaquim informou que qualquer mudança posterior deverá ser 

combinada entre os professores, levando em conta que as mesmas deverão implicar no 

respectivo horário das disciplinas. Item 5. Mudança de turno de BSI, será discutido na 

próxima reunião. Item 6. Distribuição de Disciplinas em Áreas, será discutido na próxima 

reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 11 horas  

e 38 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, 10 de 

fevereiro de 2014. 


