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Realizada às oito horas e cinquenta minutos do dia quatorze 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: André Grützmann, 

André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, 

Demóstenes Zegarra Rodríguez, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus 

Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Leonardo Andrade 

Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia 

Alves, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, 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.   Aprovação das atas 235, 236 

e 237; 2. Ajustes na distribuição de disciplinas para 2014/1; 3. Mudança de 

turno de BSI; 4. Colaboração técnica do prof. Leonardo na UFG; 5. Distribuição 

das disciplinas em áreas. Item 1. Aprovação das atas 235, 236 e 237, a ata 

235, após correções, foi aprovada com 1 abstenção. A ata 236 após correções, 

foi aprovada com 2 abstenções. A ata 237, após correções, foi aprovada com 2 

abstenções. Item. 2 Ajustes na distribuição de disciplinas para 2014/1, Prof. 

Joaquim apresentou os ajustes realizados. Prof. Antônio Maria ficou com  

AED1 (turmas 11A, B e C). Prof. Bruno ficou com a parte teórica de AED 1 

(turma 19). Prof. Eric ficou com Matemática Discreta. Prof. Renato ficou com 

PAA e AED3 (turma 14). Prof. Carlos ficou com Circuitos Digitais e AED 1 

prática (turmas 19A e B). Rebeca ficou com Banco de Dados 2. Prof. Wilian 

propôs que a disciplina Circuitos Digitais seja repassada para o prof. Eric ou 

para o prof. Renato, ficando a cargo do chefe negociar com os mesmos,  

justificando que o prof. Carlos não tem o perfil para lecionar a disciplina, pois a 

formação dele é na área de matemática. Prof. Heitor propôs que a chefia 

negociasse com os professores Eric e Renato a possibilidade deles assumirem a 

disciplina, mas sem obrigatoriedade, caso eles dois não concordassem. As 

propostas foram colocadas em votação. A proposta do prof. Heitor foi  aprovada 

com 11 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções.  Item 3. Mudança de turno de 

BSI, Prof. Joaquim relembrou que já havia sido informado na reunião anterior 

que a Câmara Curricular da PRG aprovou a transferência do curso de BSI para 

o turno diurno, com a ressalva do Departamento se comprometer a ofertar as 

disciplinas no período noturno até finalizarem as disciplinas para a turma 
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2014/1 e a realizar um estudo do impacto da carga horária do DCC. Prof. Wilian 

disse ser contra a transferência do curso de BSI para o período diurno e propôs 

rever a proposta, devido a demanda social de cursos noturnos para quem precisa 

trabalhar, que entende que pode haver uma economia de recursos humanos e de 

infraestrutura, mas poderá haver problemas com relação a falta de espaço para 

alocação de aulas e não ter diminuição da carga horária do Departamento, pois, 

com a criação dos cursos na área de engenharia, a prioridade de vagas de 

professores é para o Departamento com a carga horária maior. Com isso, o 

Departamento ficaria prejudicado com relação ao corpo docente, podendo, 

futuramente, haver aumento da carga horária. Quando questionado por colegas 

quanto ao fato de não ministrar disciplinas no período noturno, o prof. Wilian 

disse que não vê problemas na ministração de aulas à noite e que inclusive 

gostaria que Redes Neurais Artificiais, por exemplo, pudesse ser ofertada à 

noite. A proposta do prof. Wilian de rever a posição do DCC quanto à mudança 

de turno de BSI não teve apoio. Prof. Wilian colocou que a mudança de turno 

de BSI não foi suficientemente discutida no Departamento. Prof. Joaquim 

informou que o assunto foi suficientemente discutido, em várias reuniões 

anteriores, e que o prof. Wilian deveria ter apresentado a discordância no 

momento oportuno e acompanhado a discussão com a leitura das atas. Prof. 

Joaquim informou que a insistência do prof. Wilian nessa afirmação poderia 

forçar a chefia a repreendê-lo. Prof. Rêmulo saiu às 10h19. Atendendo a 

pedidos de membros A.D., Prof. Joaquim decidiu deixar a continuidade da 

discussão para a próxima reunião. Foi definida uma comissão para realizar um 

estudo no impacto da carga horária do departamento que será composta pelos 

professores Heitor, Ricardo, Hermes e André Pimenta. Item 4. Colaboração 

técnica do prof. Leonardo na UFG, prof. Joaquim informou que devido ao 

início do semestre letivo na UFG no início de março, a mesma solicita a 

colaboração técnica do professor. O prof. Leonardo informou que o processo de 

redistribuição dele deverá ser concluído apenas no final de março. Prof. Tales 

propôs que se aprove a colaboração. A proposta foi aprovada com 2 abstenções. 

A representante discente Karen saiu às 10h30. Prof. Heitor pediu agilidade no 

processo para contratação de substituto para o prof. Eric. Item 5. Distribuição 

das disciplinas em áreas, Prof. Joaquim apresentou a proposta elaborada pela 

comissão responsável. Prof. Raphael propôs que se aprove a proposta e nomear 

uma comissão para definir os professores que tem o perfil para compor cada 
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área. A proposta foi aprovada por unanimidade. A comissão será composta por 

um simpatizante com cada área, sendo os professores Raphael, Heitor, João e 

Eric, sob a presidência do prof. Eric. Prof. Joaquim propôs como diretrizes para 

a comissão a equalização da carga horária entre as áreas e permitir que o 

professor possa ficar em até duas áreas, ao menos durante um período de 

transição. A proposta foi aprovada por unanimidade. Prof. Ricardo saiu às 

11h05. Representante técnico Anderson saiu às 11h05. Assim, o Presidente deu 

por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às  11 horas e 8 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, 14 de 

fevereiro de 2014. 


