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Realizada às nove horas e quinze minutos do dia vinte de dezembro de dois mil e sete, na sala de reuniões do 1 
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria Pereira de Resende Chefe do 2 
DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, 3 
Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro,  Guilherme Bastos Alvarenga, Heitor Augustus Xavier Costa, 4 
João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá 5 
Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, do 6 
representante dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e do representante discente do curso de Sistemas 7 
de Informação Daniel Sannomia. O Presidente nomeou o professor Thiago como secretário da assembléia e colocou os 8 
assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Correção e aprovação de atas anteriores; 2) Avisos e esclarecimentos; 3) 9 
Aprovação do relatório de viagem; 4) Renovação de afastamento para treinamento docente - Renata; 5) Prestação de 10 
contas do I Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação; 6) Solicitação do professor Ricardo sobre a 11 
distribuição das disciplinas; 7) Recomendações para a disciplina COM183; 8) Memorando chefia 57 à reitoria; 9) 12 
Situação do professor Guilherme quanto à licença, mestrado stricto sensu, disciplinas e outros; 10) Criação de disciplinas 13 
eletivas; 11) Representantes técnico-administrativos na AD; 12) Discussão sobre alteração do nome do departamento; 13) 14 
Aprovação da prestação de contas do 1º semestre de 2007; 14) Assuntos Gerais. 1) Correção e aprovação de atas 15 
anteriores. O Presidente da Assembléia colheu as sugestões de alteração na ata 100 e em seguida a submeteu à 16 
aprovação. Foram propostas as seguintes alterações: na linha 9 página 1 substituir “Sammomia” por “Sannomia” na linha 17 
39 página 01 substituir “Prof. Heitor” por “Prof. Joaquim”; na linha 14 página 02: substituir “relatório semestral” por 18 
“plano de aula” e na linha 17 página 02: substituir “disciplina” por “disciplinas a serem oferecidas como eletivas”. A ata 19 
da 100ª reunião foi aprovada. O professor Thiago solicitou que fosse feita a inclusão do item “aprovação de projeto de 20 
pesquisa coordenado pela professora Marluce” sendo este o item 3.1. O professor Willian lembrou que o projeto foi 21 
iniciado em agosto e que teria de ser registrado na PRP após 02 meses da data de início. Inclusão aprovada. O professor 22 
Ahmed propôs que os tópicos 08 e 09 da pauta fossem tratados nos últimos 30 minutos de reunião. Proposta aprovada. 2) 23 
Avisos e esclarecimentos. O chefe informou que as duas últimas bolsas de R$100,00 para estagiários do Núcleo de 24 
Educação à Distância foram pagas pelo departamento. Os itens polêmicos da proposta de resolução para a ocupação e 25 
utilização dos laboratórios de pesquisa foram reescritos pela comissão responsável. As alterações sugeridas nas regras 26 
para a distribuição de disciplinas foram realizadas pela Câmara de Graduação. O chefe informou também que, de acordo 27 
com o professor Cirilo da Diretoria de Recursos Humanos, não haverá problemas em relação à disponibilidade do 28 
número SIAPE para a realização do concurso e contratação de professor para a vaga do professor Plínio. 3) Aprovação 29 
do relatório de viagem. Foram aprovados os seguintes relatórios de viagem: Professor Antônio Maria para São Paulo 30 
com saída no dia 12/11/2007 e retorno no dia 13/11/2008. Objetivo: reunião na IBM sobre convênio acadêmico e 31 
participação em evento na área de engenharia de software. Professor Cláudio para Pernambuco com saída no dia 32 
27/10/2007 e retorno no dia 15/11/2007. Objetivo: missão de trabalho relativa ao PQI. Professor Thiago para Belo 33 
Horizonte com saída no dia 26/11/2007 e retorno no dia 28/11/2007. Objetivo: missão de trabalho relativa ao PQI. 34 
Professora Marluce para Belo Horizonte com saída no dia 19/11/2007 e retorno no dia 03/12/2007. Objetivo: missão de 35 
trabalho relativa ao PQI. Professora Marluce para Alfenas com saída no dia 05/12/2007 e retorno no dia 07/12/2007. 36 
Objetivo: compor banca de concurso para professor Assistente na Universidade Federal de Alfenas. 3.1) Aprovação de 37 
projeto de pesquisa coordenado pela professora Marluce. A Câmara de Pesquisa solicitou a aprovação do projeto de 38 
pesquisa coordenado pela professora Marluce intitulado “Implementação de um Algoritmo Paralelo para Particionamento 39 
Automático de Aplicações para Execução Paralela/Distribuída”. Projeto aprovado. 4) Renovação de afastamento para 40 
treinamento docente – Renata. A renovação do afastamento da Profa. Renata foi aprovada ad referendum pelo chefe 41 
por motivos de prazo. O Prof. Ahmed recomendou que todos os professores afastados deveriam comparecer ao 42 
departamento. para apresentar seu trabalho aos colegas. O professor Joaquim acrescentou que o convite deve ser feito a 43 
partir do segundo ano de doutoramento. O professor Wilian lembrou que não é obrigatória a vinda da professora Renata, 44 
pois esta está afastada. O professor Joaquim propôs que a renovação do afastamento da professora Renata fosse 45 
aprovada. Afastamento aprovado. 5) Prestação de contas do I Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de 46 
Informação. O professor Wilian informou que o I Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação teve 47 
321 inscritos sendo a maioria alunos do DCC-UFLA, ressaltando que a UFLA estava em período de férias e que mesmo 48 
assim houve uma grande participação dos alunos. Informou também que o Gammon teve uma participação muito baixa, 49 
com apenas 06 inscrições. Todos os professores do DCC-UFLA se inscreveram no Congresso com exceção do professor 50 
Ricardo. Agradeceu a todos os professores que contribuíram com a organização do congresso, ressaltando a colaboração 51 
dos professores em estágio probatório e recomendando que isso fosse levado em consideração na avaliação semestral 52 
desses professores. Somando inscrições e patrocínios o Congresso teve R$26.723,20 de receita além de patrocínios como 53 
livros, canetas, blocos, cartões, impressão e empréstimo de veículo. O total de despesas foi de R$26.723,20 resultando 54 
em um saldo de R$0,00. O professor Rudini lembrou do patrocínio da Infocomp com 350 exemplares. O professor 55 
Joaquim propôs que a prestação de contas fosse aprovada. Aprovada. 6) Solicitação do professor Ricardo sobre a 56 
distribuição das disciplinas. O professor André Saúde fez a leitura da solicitação do professor Ricardo, que consiste no 57 
seguinte: 1. Nova proposta referente à distribuição de disciplinas. 2. Inclusão de tópico no regimento interno do DCC 58 
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sobre a responsabilidade e autonomia da hierarquia funcional. 3. Avaliação do trâmite de correspondências e 1 
comunicações oficiais realizadas desde a saída do professor Guilherme da chefia do departamento. O professor Ahmed 2 
sugeriu que a distribuição das disciplinas fosse resolvida e que os outros dois tópicos discutidos em outra reunião. A 3 
proposta foi aprovada. A proposta do professor Ricardo consiste em ele assumir as disciplinas Projeto e Análise de 4 
Algoritmos e Teoria da Computação, sendo a disciplina de Compiladores disponibilizada como eletiva e a disciplina de 5 
Algoritmos e Estrutura de Dados I para Engenharia Agrícola alocada ao professor que substituirá o professor Guilherme. 6 
O professor Joaquim ressaltou que o pedido do professor Ricardo não poderia ser atendido, pois Projeto e Análise de 7 
Algoritmos e Teoria da Computação estão no mesmo período. O professor Joaquim levantou ainda que a Câmara de 8 
Graduação deveria acrescentar esse item nas normas para distribuição de disciplinas, bem como ela deveria elaborar uma 9 
pesquisa entre os professores para verificar: a) quais disciplinas ele não gostaria de ministrar de forma alguma, b) quais 10 
disciplinas ele tem preferência de ministrar c) quais disciplinas ele está apto a ministrar. A partir dos dados obtidos, 11 
utilizando alguma metodologia, a Câmara de Graduação poderia tentar obter uma distribuição de disciplinas mais 12 
agradável aos professores do DCC. O professor André Zambalde propôs a seguinte redistribuição de disciplinas: O 13 
professor Rudini fica responsável pelas disciplinas de Compiladores e Metodologia Científica, o professor Monserrat fica 14 
responsável pelas disciplinas de AEDI para a Engenharia e AEDI para Ciência da Computação e o professor Ricardo fica 15 
responsável pela disciplina de PAA, LFA e Algoritmos e Técnicas em Bioinformática. Proposta aprovada. 8) 16 
Memorando chefia 57 à reitoria. O professor Antônio Maria fez um pronunciamento de 18 minutos expondo seu ponto 17 
de vista sobre a ação tomada ao enviar o memorando à reitoria. Logo em seguida o professor Guilherme fez um 18 
pronunciamento de 23 minutos expondo seu ponto de vista sobre a ação tomada pelo atual chefe. Colocado o assunto em 19 
discussão, prof. Wilian argumentou que o chefe agiu corretamente pois cumpriu com suas obrigações previstas no 20 
Regime Jurídico Único. Após longa discussão, foi colocada em votação a seguinte proposta do professor André 21 
Zambalde: que os professores Guilherme e Antônio Maria, mediados pelo professor André Zambalde, deveriam elaborar 22 
um memorando a ser enviado à reitoria de modo a tentar minimizar a ação tomada pelo chefe contra o professor 23 
Guilherme, e esclarecendo que o professor Guilherme cometeu falhas e que o professor Antônio Maria exagerou em sua 24 
ação de envio do memorando. A proposta foi colocada em votação obtendo 15 votos a favor e 02 contra. O prof. Wilian 25 
solicitou a sua declaração de voto contrário, justificando que a Comissão de Ética instaurada para avaliar o memorando 26 
da chefia não deve ser influenciada pela assembléia do DCC, de forma a tornar seu julgamento totalmente imparcial, uma 27 
vez que as partes envolvidas terão oportunidade de se defender perante a comissão. Sendo assim, houve acordo entre as 28 
partes e solicitado que se encerrasse o processo, aplicando uma advertência ao professor Guilherme. O Presidente deu por 29 
encerrada a Assembléia Geral do DCC, às treze horas e um minuto, e, para constar, eu, professor Thiago de Souza 30 
Rodrigues, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 20 de 31 
dezembro de 2007. 32 


