ATA DA 240ª REUNIÃO
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 24 de fevereiro de 2014.

Realizada às nove horas e vinte e três minutos do dia vinte e quatro 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, Hermes Pimenta
de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique
Andrade Correia, Neumar Costa Malheiros, Rêmulo Maia Alves e Tales Heimfarth; da
representante discente da pós-graduação, Karen Aline Alves Bezerra; e do
representante técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim
apresentou o item de pauta: 1. Destinação das Vagas de Professores em Aberto no
DCC, Prof. Joaquim apresentou inicialmente a situação do DCC quanto às vagas que
possui: duas vagas estão em processo de concurso (um para a área de Fundamentos de
Computação e Algoritmos e um para a área de Banco de Dados); uma vaga foi
realizada concurso na área de Fundamentos de Computação e Algoritmos e não foi
preenchida; por fim duas vagas recentes que o DCC precisa encaminhar a área com
urgência para o CEPE. Ou seja, haveriam três vagas ainda não definidas no DCC.
Prof. Joaquim informou ainda que o Prof. Humberto, da UNIFAL, irá entrar com
pedido de redistribuição. Dado esse quadro, Prof. Joaquim propôs: i) destinar uma das
vagas para a área de Ciência da Computação, convocando o segundo colocado do
último concurso; ii) destinar uma das vagas para a área de Sistemas de Computação e
Eletrônica, convocando o segundo colocado do último concurso; iii) manter a vaga de
Fundamentos de Computação e Algoritmos em aberto, destinando-a inicialmente para
o pedido de redistribuição do Prof. Humberto e, em caso de problemas, definir
posteriormente a destinação da vaga. Profa. Ana Paula Piovesan Melchiori chegou às
9h45. A proposta foi aprovada com uma abstenção. Prof. Bruno propôs que se aprove
a ata. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC, às
9 horas e 54 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei a presente
ata, que será assinada pelos presentes à reunião. Lavras, 24 de fevereiro de 2014.
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