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Realizada às treze  horas e quarenta minutos do dia três de dezembro de dois mil e sete, no Laboratório de Pesquisa IV 1 
(sala ao lado do Anfiteatro) do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio 2 
Maria Pereira de Resende, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin,   André 3 
Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de Resende, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite 4 
de Castro,  Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa,  José Monserrat Neto, Luiz 5 
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior,  6 
Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio,  Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda,  do representante 7 
dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e do representante discente do curso de Bacharelado em 8 
Sistemas de Informação, Daniel Sannomia. O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 9 
1)Correções e aprovações de Atas Anteriores; 2)Avisos e esclarecimentos; 3)Aprovação de Relatório de Viagem; 4) 10 
Renovação de afastamento para treinamento docente – Olinda; 5)Redistribuição do professor Plínio; 6)Reavaliação do 11 
pedido de Afastamento do prof. Bruno por mais 6 meses; 7)Distribuição de disciplinas para o 1º Semestre de 2008; 8) 12 
Prestação de Contas do I Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação; 9)Criação de disciplinas 13 
eletivas; 10)Representantes técnico-administrativos na AD; 11)Discussão sobre alteração do nome do departamento; 14 
12)Aprovação da prestação de contas do 1º semestre de 2007; 13)Assuntos Gerais. Antes de iniciar a discussão dos temas 15 
da pauta, o Prof. Rêmulo propôs que todas as reuniões tenham um prazo máximo de duração de 2h. O Prof. Giacomin 16 
propôs que o prazo máximo de duração das reuniões seja de 3h após o início. A proposta do Prof. Rêmulo foi aprovada 17 
com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário.   O Prof. Joaquim sugeriu que os temas da pauta sejam discutidos via lista de 18 
discussão antes das reuniões visando adiantar as discussões e já se chegar com propostas mais sólidas nas assembléias. O 19 
Prof. Heitor propôs que a discussão dos itens 4, 5, 6 e 7  da pauta seja antecipada  e que, após estes itens, se retorne ao 20 
item 1. Proposta aprovada. 4)Renovação  de afastamento para treinamento docente – Olinda.  O Chefe explicou que 21 
em 26/02/2007 a Profa. Olinda teve seu primeiro afastamento para doutorado aprovado. Além disso, apresentou os 22 
créditos já concluídos no doutorado e que o exame de qualificação está previsto para fevereiro de 2009. O Prof. Rudini 23 
propôs a aprovação da renovação de afastamento para treinamento docente da Profa. Olinda.  Proposta aprovada. 5) 24 
Redistribuição do professor Plínio. O Chefe explicou que  a redistribuição de um professor implica no fato dele deixar 25 
uma Universidade Federal e ir para outra. Em seguida,  leu o documento enviado pela Universidade Federal de Goiás 26 
(UFG) pedindo redistribuição do Prof. Plínio e oferecendo em contrapartida o código de vaga e disponibilizando 1,55 do 27 
seu banco de professores equivalentes. O Prof. Cedric, Chefe do INF/UFG concordou que o Prof. Plínio fique no 28 
DCC/UFLA  até final de janeiro para terminar o segundo semestre de 2007. O Prof. Plínio explicou os motivos que o 29 
levaram a tentar uma redistribuição na Universidade Federal de Goiás e como a vaga surgiu  esta oportunidade é única. 30 
Depois de discutido o assunto, o Prof. Rudini propôs a aprovação da redistribuição do Prof. Plínio e a realização de 31 
concurso para contratação imediata de um novo professor para a vaga. Proposta aprovada. A Chefia se comprometeu de 32 
investigar se a UFLA terá o número SIAPE para realização do concurso e contratação do professor rapidamente. 33 
6)Reavaliação do pedido de afastamento do prof. Bruno por mais 6 meses. O Chefe leu a carta enviada pela 34 
orientadora do Prof. Bruno, Profa. Luciana Procher Nadel. A carta informava que a proposta de tese do Prof. Bruno foi 35 
aprovada por unanimidade no exame de qualificação, mas a banca também  foi unânime em que o desenvolvimento da 36 
tese fosse estendido até julho de 2008. Além disso, afirmou que a volta do Prof. Bruno para Lavras neste momento 37 
prejudicaria a interação com o grupo e com a orientadora. O Prof. Joaquim lamentou o fato do Prof. Bruno não estar 38 
presente na reunião para se defender, já que foi convidado para estar presente. O assunto foi debatido. O Prof. Joaquim 39 
propôs que se fizesse a distribuição de disciplinas para o primeiro semestre de 2008 antes de se concluir este assunto. 40 
Desta forma, os membros da Assembléia Departamental poderiam avaliar melhor a possibilidade de se estender o 41 
afastamento do Prof. Bruno por mais 6 meses. O Prof. João Giacomin propôs que fosse realizada uma prévia para 42 
verificar se a assembléia vai manter ou não a decisão anterior de não atender o pedido de prorrogação do afastamento. A 43 
manutenção da decisão da assembléia anterior recebeu 10 votos favoráveis.  A proposta de  avaliar melhor a solicitação 44 
antes de tomar a decisão recebeu 4 votos. Houve 1 abstenção. Assim sendo, foi decidido manter a decisão da assembléia 45 
anterior e não prorrogar o afastamento do Prof. Bruno. 7)Distribuição de disciplinas para o 1º semestre de 2008. 46 
Foram passadas, para os membros da Assembléia, uma cópia  das regras de distribuição de disciplinas definidas pela 47 
Câmara de Graduação (e aprovadas pela Assembléia) e uma cópia da distribuição de disciplinas realizada pela Câmara de 48 
Graduação. O Prof. Heitor esclareceu que, em atendimento a uma solicitação da Assembléia Departamental, foi colocada 49 
uma regra adicional para a distribuição de disciplinas, na qual os professores não têm o direito de escolher um único 50 
turno para trabalhar.  Foi proposto que as regras de distribuição de disciplinas sejam aplicadas a partir do próximo 51 
semestre. Houve 13 votos  favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. Após discutir a distribuição das disciplinas e ouvir as 52 
propostas de alterações dos professores, a distribuição das disciplinas ficou como segue em anexo. Apenas o Prof. Heitor 53 
ficou com mais do que 8 horas-aula de disciplinas obrigatórias e apenas o Prof. Wilian ficou com menos que 8 h.a. de 54 
disciplinas obrigatórias, em desacordo com as regras aprovadas.  1)Correção e aprovação de atas anteriores. O Prof. 55 
Joaquim propôs a aprovação da ata 99 com a alteração solicitada pelo Prof. Heitor, acrescentando na linha 27 da página 2 56 
da ata o texto “O Prof. Heitor perguntou como ficaria a situação das aulas na graduação. Ele disse que colocaria um ex-57 
aluno para dar aula”. Proposta aprovada. Houve 10 votos favoráveis, 2 contrários e 6 abstenções. A ata foi aprovada.  58 
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13)Assuntos Gerais. O Prof. Monserrat disse que a conseqüência da não prorrogação do afastamento do Prof. Bruno será 1 
o atraso na obtenção do seu título de doutor. Ressaltou, também, a importância da antecipação da discussão dos assuntos 2 
que serão discutidos na assembléia. O Prof. Joaquim observou que não está havendo participação de representante 3 
discente do curso de Ciência da Computação nas últimas assembléias. O Prof. Giacomin avisou que as cadeiras novas 4 
que foram compradas para os laboratórios de computação estão quebrando devido à má qualidade do produto. O Prof. 5 
André Saúde manifestou sua insatisfação com a não oferta da disciplina eletiva Visão Computacional. O Prof. Plínio 6 
ressaltou que o trabalho realizado pela Câmara de Graduação na distribuição das disciplinas foi positivo, pois facilita o 7 
trabalho da Assembléia. Além disso, agradeceu a Assembléia pelo apoio na sua redistribuição e disse que pretende 8 
continuar trabalhando em projetos com os professores do DCC.  O Prof. Wilian sugeriu a solicitação da criação de uma 9 
passarela entre o DEX e o DCC devido ao intenso contato dos alunos nestes dois departamentos. Para realizar esta 10 
solicitação seria necessário entrar em contato com o Chefe do DEX. O Prof. Wilian, perguntou ao Chefe do DCC sobre o 11 
documento que os representantes dos alunos enviariam à Chefia com detalhamentos sobre reclamações contra os 12 
professores do DCC.  O Chefe informou que eles ainda não deram retorno para a Chefia. O Prof. Wilian lembrou que há 13 
professores que não entregaram o plano de aula e que estes devem entregá-lo  o mais rápido possível, pois são normas da 14 
universidade e devem ser cumpridas. O representante discente de BSI perguntou se os alunos de SI poderão se inscrever 15 
em disciplinas eletivas. O Prof. Zambalde, coordenador do curso BSI, informou que eles poderão se inscrever, desde que 16 
atendam aos pré-requisitos das disciplinas a serem oferecidas como eletivas. Os professores Wilian, Rudini, Paulo 17 
Henrique, Ahmed e Marluce elogiaram o Prof. Plínio pelos trabalhos realizados no DCC no tempo que aqui esteve e 18 
desejaram-lhe boa sorte. O Prof. Ahmed parabenizou o trabalho da Câmara de Graduação na distribuição das disciplinas 19 
e sugeriu que para o próximo semestre primeiro seja realizada uma consulta aos professores sobre as disciplinas eletivas 20 
que eles estão dispostos a ministrar e depois sejam colocadas na consulta aos alunos  somente estas disciplinas eletivas.  21 
A Profa. Marluce informou que no período de 6/12 a 8/12 estará participando de uma banca de concurso para professor 22 
assistente na Universidade Federal de Alfenas. Além disso, no período de 19/12 a 21/12 estará acompanhando seu esposo 23 
em uma cirurgia a ser realizada em Belo Horizonte. O Chefe consultou a assembléia sobre a realização da festa de 24 
confraternização do DCC. Foram propostos dois locais para a confraternização: o Clube de Campo e um restaurante na 25 
cidade. A proposta de realizar a confraternização no Clube de Campo venceu por 12 votos. O Chefe informou que as 26 
novas cadeiras que serão compradas pelo DCC foram especificadas para compra com mais detalhes de qualidade. O 27 
Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e vinte minutos, e, para constar, eu, Profa. 28 
Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta 29 
reunião. Lavras, 03 de dezembro de 2007. 30 
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1º módulo                     

COM152 – Introdução à Ciência da Computação     4               

COM153 – Laboratório de Computação     4+4               

COM154 – Algoritmos e Estruturas de Dados I          4            

2º módulo                     

COM155 – Algoritmos e Estruturas de Dados II   4                 

COM156 – Matemática Discreta      4               

COM157 – Linguagem de Programação I                   4  

3º módulo                     

COM159 – Técnicas de Programação        4             

COM160 – Linguagens de Programação II  4                   

COM158 – Eletrônica Básica                    6 

COM161 – Metodologia Científica          2           

4º módulo                     

COM163 – Banco de Dados              4       

COM162 – Linguagens Formais e Autômatos                   4   

COM164 – Sistemas Digitais         6            

5º módulo                     

COM166 – Projeto e Análise de Algoritmos                    4   

COM167 – Teoria da Computação            4          

COM170 – Engenharia de Software        4              

COM169 – Informática e Sociedade       4               

COM168 – Arquitetura de Computadores            4         

6º módulo                     

COM171 – Inteligência Artificial 4                    

COM172 – Interface Homem-Máquina   4                  

COM173 – Sistemas Operacionais           4          

COM174 – Redes de Computadores            4         

7º módulo                     

COM175 – Programação Paralela e Distribuída            4        

COM176 – Compiladores                 4    

PRG110 – Projeto Orientado I   2                  

8º módulo                     

PRG210 – Projeto Orientado II        2             

Eletivas                     

COM178 – Sistemas de Informação                        4          

COM179 – Computaçao Gráfica  4                    

COM193 – Desenvolv. de Aplic. Dist. em Sist. Móveis             4        

COM194 – Gerência de Projtos de Software        4               

COM196 – Produção de Software I 3                     

COM200 – Proj. e Inst. de Redes com Cab. Estrutur.                3     

COM205 – Segurança Computacional           4          

COM206 – Algoritmos e Tecnicas em Bioinformática                 4    

COM207 – Introdução aos Sist. Embarcados e Microcontr       4            

COM221 – Redes Neurais Artificiais                    4 

Sistemas de Informação                     

COM220 – Introdução a Sist. de informação (SI)               2     

COM154 – AED I                    4  

COM155 – AED II    4                 

COM209 – Lab. Prog. I       4       4       

COM210 – Linguagens de Programação 4                    

COM211 – Metodologia Científica (SI)   2                   

COM212 – Organização de Computadores (SI)  4                    

                     

Outros cursos                     
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COM154 - AEDI (Eng. Agrícola - substitui COM183 - 03A)                     4    

COM183 - Introdução a Computação (Eng Florestal - 05A)             3      

COM183 - Introdução a Computação (Eng Alim. - 11A)              3      

COM183 - Introdução a Computação (Biologia - 12A)               3     

COM183 - Introdução a Computação (Quimica - 13A)               3     

COM220 – Introdução Sist de informação (EdFis)           2           

COM220 – Introdução a Sist de informação (Mat)         2              

COM2xx – Programação de Computadores (Mat)               4        

Total                     

Total de horas-aulas (sem eletivas) 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 

Total de horas-aulas (com eletivas) 11 12 8 8 8 8 12 10 12 8 12 8 12 8 10 11 12 8 8 10 

Redução de carga horária (D = doutorado; A = Administração)     A A D   A   D A       D   

 1 


