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Realizada às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de janeiro de dois mil e oito, no Laboratório de 1 
Pesquisa IV (sala ao lado do Anfiteatro) , do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do 2 
Prof. Antônio Maria Pereira de Resende, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla 3 
Esmin,  André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro,  4 
Guilherme Bastos Alvarenga,  Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Luiz 5 
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior,  6 
Ricardo Martins de Abreu Silva, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, e  dos representantes discentes do 7 
curso Bacharelado em Ciência da Computação, Frederico Santos de  Oliveira, e do curso Bacharelado em Sistemas de 8 
Informação, Daniel Sannomia.  O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem:  1) Correções e 9 
aprovações de Atas  anteriores ; 2)  Avisos/Esclarecimentos;  3) Proposta do novo curso de mestrado (APCN 2008 - 10 
CAPES) mestrado  em Informática (multidisciplinar); 4)     Solicitação do prof. Ricardo sobre inclusão de tópico no 11 
regimento interno do DCC ;  5)   Recomendações para a disciplina COM183 ; 6)  Criação de disciplinas eletivas; 12 
7) Representantes técnico-administrativos na AD; 8) Discussão sobre alteração do nome do departamento; 9) Aprovação 13 
da prestação de contas do 1º semestre de 2007; 10) Assuntos Gerais.  1) Correções e aprovações de Atas  anteriores. 14 
O Prof. Wilian propôs que as correções e aprovação da ata 101 sejam realizadas em outra assembléia, respeitando  o 15 
prazo de uma semana definido em assembléia anterior, para envio da ata para leitura pelos membros da assembléia.  16 
Aprovado. O Chefe solicitou a substituição do assunto do item 4) por “Apreciação do afastamento do professor Ricardo 17 
para o pós-doutorado”. Aprovado. 2)  Avisos/Esclarecimentos. O Chefe informou que o Prof. Cirilo do  setor de 18 
Recursos  Humanos comunicou que foi autorizada a realização do concurso público para as duas vagas de professor 19 
Adjunto para Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Informou também que o pedido de redistribuição do 20 
Prof. Plínio já foi encaminhado para o MEC e está aguardando o trâmite legal. Comunicou que não será possível 21 
contratar um professor substituto quando Prof. Guilherme se afastar pois a UFLA já está com a quota de contratação de 22 
professor substituto esgotada. O Chefe informou que a última bolsa de R$180,00 foi paga pelo departamento para a 23 
elaboração do novo site. O link para o novo site será encaminhado pelo Prof. Ahmed para a lista de discussão da 24 
Assembléia para apreciação. Informou que o Chefe e os professores Guilherme e Zambalde redigiram e enviaram  25 
memorando à reitoria como definido na Assembléia Departamental anterior. Mas como o processo já estava em 26 
andamento, o ponto do Prof. Guilherme foi cortado nos dias que ele estava viajando e este recebeu uma advertência por 27 
escrito. O Chefe comunicou que a Reitoria enviou a portaria número 011, de 14 de janeiro de 2008, delegando 28 
competência aos Chefes dos Departamentos Didáticos-Científicos para autorizarem os docentes a se afastarem no País, 29 
com duração de até 5 (cinco) dias úteis, para: prestação de serviços de forma esporádica de acordo com Decreto número 30 
94664, de 23 de julho de 1987; participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções de 31 
Magistério; participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com o ensino ou a pesquisa; 32 
participação em bancas examinadoras de concursos; participação em bancas de dissertação e de teses e ministração de 33 
palestras em congressos, seminários, conferências ou eventos similares. As saídas para eventos internacionais deverão 34 
passar pela Reitoria. O Chefe informou que recebeu os aparelhos de ar condicionado para o anfiteatro e laboratórios de 35 
graduação. Informou que está elaborando um rascunho de planejamento financeiro para 2008, buscando contemplar 36 
verba para apoio para participação em congresso, publicações, entre outras despesas e pediu que a assembléia envie 37 
propostas.  Comunicou que a secretária Cláudia foi aprovada no concurso para o Estado e a partir do dia 17/01/2008 38 
estará trabalhando somente no período da manhã no departamento. A Chefia já solicitou na Reitoria que seja enviada 39 
nova secretária para substituir a Flora que está afastada. 3) Proposta do novo curso de mestrado (APCN 2008 - 40 
CAPES) mestrado  em Informática (multidisciplinar). O Prof. Zambalde explicou que o prazo para envio de 41 
propostas de novos cursos para a Reitoria é dia 15/02/2008, mas as propostas devem ser aprovadas em assembléia 42 
departamental antes desta data. A proposta é a criação de um curso de Mestrado em Sistemas de Informação 43 
multidisciplinar, envolvendo professores do Departamento de Administração e Economia.  O Prof. Wilian comentou que 44 
o projeto deve ser bem definido, ressaltando a diferença de um Mestrado em Sistemas de Informação de um Mestrado 45 
em Ciência da Computação para que um projeto não atrapalhe a aprovação do outro. O Prof. Ricardo comentou que  46 
receia que o curso de Mestrado que for aprovado primeiro irá atrapalhar a aprovação do outro.  Além disso, que se o 47 
Mestrado em Sistemas de Informação for aprovado primeiro haverá muito trabalho a ser realizado e isso atrapalhará o 48 
trabalho no mestrado interinstitucional com a UFMG.  O Prof. Paulo Henrique sugeriu que seja montada uma comissão 49 
para elaborar o projeto do curso de Mestrado em Sistemas de Informação. O Prof. Wilian sugeriu que a comissão seja 50 
composta por 3 membros do DCC, 1 membro do DAE e 1 membro do DEX. O Prof. Zambalde propôs que o projeto de 51 
curso de Mestrado em Sistemas de Informação Multidisciplinar seja elaborado e submetido à CAPES. O Prof. 52 
Guilherme propôs que a proposta seja elaborada, enviada à UFLA e que se houver algum inconveniente em enviar esta 53 
proposta à CAPES que atrapalhe a aprovação do Mestrado em Ciência da Computação, que o projeto não seja enviado à 54 
CAPES.  A proposta do Prof. Zambalde foi aprovada com 12 votos. A proposta do Prof. Guilherme recebeu 6 votos. O 55 
Prof. Plínio sugeriu que a comissão que for elaborar o projeto coloque como linha de pesquisa somente Sistemas de 56 
Informação. Foi proposta uma comissão formada pelos professores Zambalde, Paulo Henrique, Cláudio, Heitor e um 57 
professor do curso de Administração. O Prof. Ricardo sugeriu que a comissão responsável pelo projeto de Mestrado em 58 
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Ciência da Computação e esta nova comissão para o Mestrado em Sistemas de Informação se comuniquem para troca de 1 
informações. 4)     Solicitação de Afastamento do Prof. Ricardo para Pós-Doutorado.  O Prof. Ricardo explicou que 2 
no período que esteve em missão de trabalho na AT&T, nos Estados Unidos, surgiu a oportunidade de fazer pós-3 
doutorado neste centro de pesquisa. Além disso, ele fez solicitação de bolsa para pós-doutorado e seu pedido foi 4 
atendido. Por isso, pede afastamento de 18 meses, com início em 26/05/2008. Após muita discussão,  o Prof. André 5 
Saúde sugeriu que o Prof. Ricardo envie para os membros da assembléia o projeto para o pós-doutorado submetido, o e-6 
mail de aceitação e informações de data de início e término do afastamento e instituição para a qual estará indo. Além 7 
disso, que seja atualizada a planilha de carga horária do DCC para os próximos semestres, considerando o afastamento 8 
do Prof. Ricardo, e também enviada à Assembléia. Para continuar a discussão deste tema será realizada uma reunião 9 
extraordinária no dia 18/01/2008, às 13:30h. 11) Assuntos Gerais. O Prof. Ahmed informou que foi convidado a 10 
participar  do grupo de inteligência computacional do Laboratório ADDLABS da UFF, que possui cooperação com a 11 
Petrobras, indo à instituição (ADDLABS) semanalmente e permanecendo por dois dias para desenvolvimento de 12 
trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Será firmada uma cooperação entre as duas instituições 13 
proporcionando oportunidades para o departamento, como, por exemplo, a  realização de projetos de pesquisa em 14 
conjunto. O Prof. Thiago informou que teve um  projeto de cooperação CAPES-COFECUB aprovado e estará 15 
solicitando afastamento para pós-doutorado em 2010-2011. O Prof. Cláudio informou que a porta de vidro da entrada  16 
está solta e poderá cair. O Prof. Luiz Henrique informou que teve artigo aceito para congresso internacional, Qualis A, 17 
que será apresentado em Salvador. O Prof. Heitor informou que o seu mandato de coordenador de curso se encerrará em 18 
junho e que pretende pedir afastamento para pós-doutorado em 2009. O Prof. Paulo Henrique informou que a janela do 19 
banheiro masculino superior está quebrada. Solicitou também a melhoria da infra-estrutura para impressão e que seja 20 
reforçada, junto à prefeitura do campus, a necessidade de ramal telefônico para os professores que ainda não o tem. O 21 
Prof. Joaquim sugeriu que sejam inseridos no novo site do DCC todos os documentos, tais como portarias e resoluções.  22 
O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezesseis horas e dez minutos, e, para constar, eu, Profa. 23 
Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta 24 
reunião. Lavras, 16 de janeiro de 2008. 25 


