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Realizada às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito 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 Prof. 2 
Antônio Maria Pereira de Resende, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: André Luiz Zambalde, André 3 
Vital Saúde, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro,  João Carlos Giacomin, Marluce Rodrigues 4 
Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior,  Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu 5 
Silva, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda.  O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na 6 
seguinte ordem:  1)  Solicitação de afastamento do Prof. Ricardo para realização do pós-doutorado; 2) Assuntos Gerais. 7 
O Prof. Zambalde solicitou a inserção na pauta dos itens “Alteração das ementas das disciplinas COM210 (Linguagens 8 
de Programação) e COM212 (Organização de Computadores) do curso de Sistemas de Informação” e “Criação da 9 
disciplina Informática Básica para os cursos que não são da área de Computação”. Aprovada. 1) Solicitação de 10 
afastamento do Prof. Ricardo para realização do pós-doutorado. O Prof. Ricardo explicou que durante a licença para 11 
capacitação na AT&T, aprovada  na 94ª Assembléia Departamental, foi elaborado um projeto intitulado “Aplicação do 12 
método GRASP no problema do potencial de Lennard Jones para predição de estrutura protéica” que será o seu trabalho 13 
de pós-doutorado. Além disso, o processo de solicitação de bolsa no CNPq foi aprovado. O protocolo de julgamento do 14 
CNPq é o [202213/2007-2].  Após muita discussão, surgiram as seguintes propostas. O Prof. Wilian propôs que todas as 15 
liberações dos professores do DCC para realizarem pós-doutorado sejam de 12 meses. Após este período a possibilidade 16 
de prorrogação de prazo será analisada pela Assembléia Departamental.  A proposta foi aprovada. O Prof. André Saúde 17 
propôs que o Prof. Ricardo seja liberado por 12 meses, mas que a Assembléia tenha ciência de que o projeto que ele 18 
estará desenvolvendo na AT&T é para 18 meses. O Prof. Ricardo propôs que ele seja liberado por 18 meses para realizar 19 
o pós-doutorado.  A proposta do Prof. André Saúde obteve 9 votos e a do Prof. Ricardo 2 votos. A proposta do Prof. 20 
André Saúde foi aprovada.   2) Alteração das ementas das disciplinas COM210 (Linguagens de Programação) e 21 
COM212 (Organização de Computadores) do curso de Sistemas de Informação. O Prof. Zambalde explicou que 22 
como esta é a primeira vez que estas disciplinas estão sendo ofertadas, a ementa inicial delas está  igual à do curso de 23 
Ciência da Computação, mas para o curso de Sistemas de Informação estas ementas precisam de adaptações.  Por isso, 24 
ele propôs a aprovação da alteração destas disciplinas. Proposta aprovada. 3) Criação da disciplina Informática Básica 25 
para os cursos que não são da área de Computação. O Prof. Zambalde explicou que há necessidade de uma disciplina 26 
de Informática Básica, com código diferenciado para os cursos que não são da área de Computação, para que não haja 27 
alunos de  outros cursos cursando Introdução a Sistemas de Informação juntamente  com os alunos de Sistemas de 28 
Informação,  prejudicando o enfoque da disciplina. Por isso, Zambalde propôs a criação da disciplina de Informática 29 
Básica para os cursos que não são da área de Computação. Proposta aprovada.   11) Assuntos Gerais. O Prof. Ricardo 30 
expôs que estará no período de 19/01/2008 a 1º/02/2008 realizando o fechamento de um projeto na UFPE e em seguida 31 
entrará de férias. Por isso, solicitou a aprovação do afastamento para  colaboração esporádica com a UFPE neste período. 32 
Aprovado. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezesseis horas e vinte minutos, e, para 33 
constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos 34 
presentes nesta reunião. Lavras, 18 de janeiro de 2008. 35 


