
ATA DA 285ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

UFLA, 23 de junho de 2017. 

Realizada às treze horas do dia vinte e três de junho de dois mil e dezessete, no Anfiteatro 

do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Renato 

Ramos da Silva, chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla 

Esmin, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, André Vital Saúde, Antônio Maria 

Pereira de Resende, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves 

Pereira, Dilson Lucas Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Janderson Rodrigo de Oliveira, 

João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Júlio César Alves, 

Luiz Henrique Andrade Correia, Luiz Henrique de Campos Merschmann, Marluce Rodrigues 

Pereira, Mayron César de Oliveira Moreira, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de 

Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renata Lopes Rosa, Renata Teles Moreira, Ricardo Terra Nunes 

Bueno Villela, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares 

Lacerda, do representante técnico administrativo Luciano Mendes dos Santos, dos 

representantes discentes Gustavo Magno Santos e Rafael Batista Andrade. O presidente 

justificou as ausências dos professores Paulo Afonso Parreira Júnior, Demóstenes Zegarra 

Rodriguez, André Grützmann, Rafael Serapilha Durelli e Neumar Costa Malheiros, 

apresentou o item de pauta: 1. Estrutura Organizacional da UFLA: O Prof. Renato 

comentou que houve uma mudança na apresentação e que o docente poderá migrar entre 

as faculdades, desde que o departamento de destino o aceite e em seguida abriu espaço 

para discussão do trabalho apresentado pela comissão de estudo da nova estrutura 

organizacional da UFLA. Prof. Joaquim chamou a atenção para o fato de que a proposta, 

como se encontra, estimula a divisão dos departamentos e recomendou prudência, pois a 

UFLA pode não ter recursos financeiros (ex: FGs suficientes para os novos chefes) e 

humanos (especialmente técnicos administrativos), para a implantação da proposta. Em sua 

visão, a proposta deveria ser implementada paulatinamente, com projetos pilotos. Após 

discussões, o Prof. Zambalde propôs que o DCC vote se é favorável à proposta de 

encaminhamento da reitoria. Houve 29 votos contrários a proposta da reitoria, 1 voto 

favorável e 1 abstenção. O Prof. André Saúde, em conjunto com os Professores André 

Zambalde, Antônio Maria e André Pimenta, propuseram o envio da seguinte carta à Reitoria: 

À Comissão de Reestruturação Organizacional da UFLA, 1. O DCC discutiu amplamente a 

proposta da comissão de reestruturação organizacional da UFLA. 2. A Assembleia 

Departamental do DCC nomeou uma comissão para avaliação detalhada da proposta de 

reestruturação; a comissão emitiu o parecer em anexo, no qual são apresentados diversos 

pontos que causam dúvidas sobre a proposta de reestruturação, principalmente no que diz 

respeito à nova divisão de competências e responsabilidades entre departamentos, 

faculdades e administração central, além da reorganização do atual quadro de servidores e 

colaboradores terceirizados. 3. Por esses motivos, a AD DCC não aprova a proposta de 

reestruturação como ela se apresenta,  propõe o adiamento da decisão e discussão e a 

deliberação em separado e sequencialmente dos seguintes itens: 3.1 Criação de Institutos; 

3.2 Regras para transferência de Professores/disciplinas entre departamentos; 3.3 Criação e 

organização de Faculdades; 3.4 Definição da composição dos colegiados deliberativos; 3.5 

Descentralização de processos. O envio dessa carta foi aprovado por unanimidade. Assim, 

o Presidente deu por encerrada a reunião extraordinária da Assembleia Departamental do 

DCC às 15 horas e 18 minutos, para constar, eu, Lélia Maria de Andrade Fassio, lavrei a 

presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes na reunião de 

aprovação. Lavras, 23 de junho de 2017. 


