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Realizada às nove horas e quinze minutos do dia dez de março de dois mil e oito, no Laboratório de Pesquisa IV (sala ao 1 
lado do Anfiteatro), do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria 2 
Pereira de Resende, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz 3 
Zambalde, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider, Guilherme Bastos Alvarenga, Heitor Augustus Xavier 4 
Costa,  João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Ricardo 5 
Martins de Abreu Silva, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda e  dos representantes discente do curso  6 
Bacharelado em Ciência da Computação, Nestor Vicente Soares Netto e do curso Bacharelado em Sistemas de 7 
Informação, Daniel Sannomia.  Antes de colocar os assuntos a serem tratados na Assembléia, o Presidente propôs a 8 
inserção como primeiro assunto a inserção de mais um representante técnico-administrativo na Assembléia.  A proposta 9 
foi aprovada. Propôs também a finalização da Assembléia somente após a deliberação sobre o item 9) Afastamento do 10 
Prof. Guilherme. Aprovado. O Prof. Heitor propôs que o item 3 da pauta fosse discutido após o item 9. Apovado. Assim 11 
sendo, o Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem:  1) Correções e aprovações de Atas 12 
Anteriores 101, 102 e 103; 2) Avisos/Esclarecimentos; 2.5) Inserção de mais um representante técnico-administrativo na 13 
Assembléia Departamental; 4) Aprovação de Afastamento Esporádico; 5)  Aprovação de ofertas de cursos Lato Sensu;  14 
6) Aprovação de Relatórios Semestrais; 7) Aprovação da prestação de contas do 1º semestre de 2007. 8) Apresentação da 15 
Prestação de Contas do 2º semestre de 2007; 9) Afastamento do Prof. Guilherme; 3) Recomendações para a disciplina 16 
COM183;  10) Solicitação do prof. Ricardo de recurso para estadia e passagens para alunos em evento; 11) Afastamento 17 
para pós-doutorado; 12)  Eleição de novo(s) membro(s) para comissão do mestrado UFMG; 13)  Escolha de um novo 18 
membro da comissão de gerenciamento da utilização dos Laboratórios de Pesquisa, devido à saída do Plínio; 14)  19 
Escolha de novo(s) membro(s) para Câmara de pós-graduação Stricto  Sensu; 15)  Criação de disciplinas eletivas; 16) 20 
Discussão sobre alteração do nome do departamento; 17)  Assuntos Gerais.  1) Correções e aprovações de Atas 21 
anteriores. A Ata 101 que foi impressa para a Assembléia estava em uma versão anterior, por isso sua aprovação foi 22 
adiada para a próxima Assembléia. As atas 102 e 103 foram aprovadas. 2) Avisos/Esclarecimentos. O Chefe comentou 23 
que a FAEPE informou aos departamentos que não está mais recebendo notas fiscais avulsas de compra de produtos e 24 
serviços.   Lembrou que as eleições para Chefe, Subchefe e Secretário de Assembléia do DCC, ocorrerão no dia 10/04. 25 
As inscrições à candidatura estarão abertas no período de 12/03 e 16/03. Lembrou que nos dias 5 e 6 de maio ocorrerá o 26 
Workshop do DCC. Comentou sobre a Resolução CUNI Número 004, de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a 27 
proibição de trote no âmbito da Universidade Federal de Lavras, alertando a todos que quem  testemunhar a prática do 28 
trote e não denunciar às autoridades competentes,  poderá ser considerado omisso e conivente e responder a processo 29 
administrativo disciplinar. Informou que o Prof. João Giacomin, conversou com os técnicos-administrativos, Clayton e 30 
Éder,  e  definiu que os alunos de outros cursos de graduação que estão fazendo disciplina dos cursos Bacharelado em 31 
Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação terão conta de usuário nos laboratórios do DCC 32 
enquanto estiverem matriculados na disciplina, mas não terão e-mail do DCC. Comunicou que a Chefia do DCC foi 33 
alertada quanto ao empréstimo do CIUNI, que em caso de problemas com festas de alunos o departamento poderá ser 34 
responsabilizado. 2.5) Inserção de mais um representante técnico-administrativo na Assembléia Departamental. O 35 
Prof. Rêmulo propôs que seja inserido mais um representante técnico-administrativo na Assembléia Departamental, 36 
totalizando duas vagas. Proposta aprovada. 4) Aprovação de Afastamento Esporádico.  O Chefe apresentou a lista de 37 
professores, que está anexa a esta ata, que estarão atuando em cursos Lato-Sensu e necessitam de afastamento esporádico 38 
para participar dos encontros presenciais. Proposta aprovada. 5)  Aprovação de ofertas de cursos Lato Sensu. O Prof. 39 
Joaquim informou que os coordenadores de cursos Lato-Sensu irão se reunir com o Prof. Edson Pozza, da FAEPE, para 40 
conversar sobre questões financeiras. O Prof. André Zambalde propôs a aprovação da oferta dos cursos Lato Sensu de 41 
forma que  o coordenador  tenha autonomia para realizar alterações. Proposta aprovada com 13 votos favoráveis e 2 42 
abstenções (professores João Giacomin e Joaquim). O Chefe informou que os cursos CMMI e MBA Executivo em 43 
Governança de Tecnologia da Informação não serão ofertados. Os cursos a serem ofertados sem alteração serão 44 
Administração de Sistemas de Informação, Informática em Educação e Melhoria de Processo de Software. Os cursos que 45 
serão ofertados, mas sofreram alterações são: Administração em Redes Linux (saída do Prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin 46 
e entrada dos professores Arlindo Follador Neto e José Monserrat Neto; o tempo mínimo para conclusão do curso passou 47 
de uma ano e meio para um ano; a tutoria online das disciplinas ocorre em paralelo, duas disciplinas por vez, em um 48 
período de oito semanas. Existe um intervalo de pelo menos 15 dias entre os períodos de tutorias, para recebimento de 49 
trabalhos e leitura do material didático das próximas disciplinas; a Profa. Simone encontra-se temporariamente afastada 50 
do curso por motivos pessoais); Engenharia de Software com Ênfase em Sofware Livre (troca de professores na 51 
disciplina Empreendedorismo em Software, saindo o Prof. Alan Kelon de Moraes e assumindo os professores Ahmed Ali 52 
Abdalla Esmin e Geovane Nogueira Lima; o Prof. Plínio não mais dividirá a disciplina de Banco de Dados com o Prof. 53 
Geovane); Tecnologia de Redes de Computadores (incluir o Prof. Daniel Cardoso Gomes como auxílio do Prof. 54 
Reginaldo Ferreira de Souza na disciplina Introdução a Tecnologia de Redes; incluir o Prof. Anderson Bernardo como 55 
auxílio do Prof. Rêmulo Maia Alves na disciplina Cabeamento Estruturado Óptico; substituir o Prof. Ricardo Martins de 56 
Abreu pelos professores Anderson Bernardo e Rêmulo Maia Alves na disciplina de Acessórios e Equipamentos para 57 
Redes). O Prof. André Zambalde propôs a aprovação das ofertas e das não ofertas destes cursos. Proposta aprovada com 58 
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15 votos favoráveis  e duas abstenções (professores Wilian e João Giacomin). 6) Aprovação de Relatórios Semestrais. 1 
O Chefe informou que todos os professores haviam entregado o relatório semestral.  Prof. Heitor propôs a aprovação dos 2 
relatórios semestrais. Proposta aprovada.  7) Aprovação da prestação de contas do 1º semestre de 2007. O Prof. 3 
Joaquim propôs a aprovação da prestação de contas do 1º semestre de 2007. Proposta aprovada.  8) Apresentação da 4 
prestação de contas do 2º semestre de 2007. O Prof. Rêmulo propôs que seja elaborado o balancete do 2º semestre de 5 
2007 e seja colocado no escaninho dos professores e após 30 dias a prestação de contas seja submetida à aprovação da 6 
Assembléia.  Proposta aprovada.  9) Afastamento do Prof. Guilherme. O Prof. Guilherme explicou que a Reitoria ainda 7 
não está certa de como proceder quanto à Lei de Inovação e não conseguiu um afastamento nos moldes desta lei, que 8 
daria direito à contratação de  um professor substituto. Porém, ele precisa de um afastamento sem vencimentos, ao qual 9 
todo servidor tem direito. Este afastamento é por um período máximo de 3 anos.  Prof. Wilian opinou que, devido à alta 10 
carga de atividades do departamento por docente (segunda maior da UFLA) é contra a aprovação de qualquer pedido de 11 
licença sem vencimentos, independente de quem está solicitando e o motivo. Como a licença sem vencimentos não 12 
acarreta a diminuição do índice de professor equivalente, o departamento não poderá solicitar a contratação de um 13 
professor substituto. Além disto, questionou: como o departamento poderá no futuro requerer vagas novas para docentes 14 
(a exemplo do REUNI) se o próprio departamento está liberando professor sem vencimentos? Prof. Wilian também teme 15 
que se a licença for aprovada, isto será argumento para que outros professores do DCC possam requerer também por 16 
quaisquer motivos. O Prof. Wilian argumentou ainda que segundo seus princípios, os interesses particulares de um 17 
professor não estão acima dos interesses do departamento. Assim, o Prof. Wilian propôs que o pedido seja negado. Prof. 18 
Wilian disse que é injusto usar de exemplos de outros departamentos e outras instituições, que tiveram professores 19 
liberados sem vencimentos, como justificativa para aprovar a liberação solicitada, uma vez que a situação ou realidade do 20 
DCC não é a mesma dos outros lugares. Prof. Wilian ainda propôs que a votação seja secreta para não constranger algum 21 
membro da assembléia em votar contra o pedido de licença perante o solicitante, entretanto não teve apoio nesta 22 
proposta. Surgiram 3 propostas: professores Ahmed, Monserrat e Wilian. Colocada em votação a proposta do Prof. 23 
Wilian (como foi a última) de negar o pedido de licença, foi obtido o seguinte resultado: 1 voto a favor, 11 contrários e 3 24 
abstenções. Prof. Wilian solicitou à secretária da Assembléia a declaração de seu voto a favor do indeferimento do 25 
pedido de licença, justificando que o departamento já está com alta carga de atividades. Em seguida, foram colocadas as 26 
propostas dos professores Ahmed e Monserrat para votação. O Prof. Monserrat propôs que seja concedido afastamento 27 
sem vencimentos do Prof. Guilherme até julho de 2008, com possibilidade de renovação, e que a situação seja reavaliada 28 
em julho. O Prof. Ahmed propôs a aprovação do afastamento sem vencimentos do  Prof. Guilherme  até dezembro de 29 
2008, mas que a situação seja reavaliada na assembléia de julho. Foi aprovada a proposta do Prof. Ahmed com  7 votos 30 
favoráveis e  3 abstenções. A proposta do Prof. Monserrat obteve 3 votos. 11) Afastamento para pós-doutorado. O 31 
Prof. Heitor informou que submeteu um projeto de pós-doutorado no período de 1/03/2009 a 28/02/2010, na 32 
Universidade Federal de São Carlos, para trabalhar no grupo de Engenharia de Software, mas que necessita da aprovação 33 
da Assembléia para afastamento para que  possa dar continuidade ao processo na UFSCar. Como já havia transcorrido 3 34 
horas de reunião, o  Chefe marcou nova Assembléia para o dia 14/03, às 14h, quando este assunto será melhor discutido. 35 
17) Assuntos Gerais. O Prof. Ricardo informou que há um aluno do curso Bacharelado em Sistemas de Informação que 36 
está com dificuldades financeiras para se manter. Ele tem recebido auxílio da PRAECC, mas não é o suficiente. Por isso, 37 
pede que o departamento verifique a possibilidade de dar um auxílio a este aluno. O Prof. João Giacomin informou que 38 
está sendo adaptado  um computador para utilização dos 2 alunos deficientes visuais. O Prof. Ahmed informou que teve 39 
artigos aprovados e precisará de apoio financeiro para pagar a inscrição para o congresso. O Presidente deu por encerrada 40 
a Assembléia Geral do DCC, às doze horas e dez minutos, e, para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a 41 
presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 10 de março de 2008.42 
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APROVAÇÃO DE AFASTAMENTO ESPORÁDICO 
 

Professor Curso Data Papel no Curso Encontro 
Rêmulo Maia Alves IED 24/1/08 Compor banca de defesa de Monografia 2º encontro – turma 107 
André Luiz Zambalde IED 24/1/08 Compor banca de defesa de Monografia 2º encontro – turma 107 
Luiz Henrique Andrade Correia IED 24 e 26/1/2008 Ministrar a disciplina Computador Tutelado e Compor  banca de defesa de Monografia 2º encontro – turma 107 
Rêmulo Maia Alves IED 23 a 26/1/08 Coordenação do Curso 2º encontro – turma 107 
Luiz Henrique Andrade Correia IED 08/3/2008 Ministrar a disciplina Computador Tutelado 1º encontro – turma 207 
André Luiz Zambalde IED 4 e 7/3/08 Ministrar disciplinas Introdução a Informática e Computador Ferramenta  1º encontro – turma 207 
Rêmulo Maia Alves IED 4 a 8/3/08 Coordenação do Curso 1º encontro – turma 207 
Rêmulo Maia Alves IED 5 e 6/3/08 Ministrar disciplinas Internet e Educação, Ensino a Distância e orientação para elaboração da Monografia 1º encontro – turma 207 
Rêmulo Maia Alves RDE 12 a 16/5/08 Coordenação do Curso 2º encontro – turma 107 
Rêmulo Maia Alves RDE 12 a 16/5/08 Ministrar disciplinas Projeto de sistemas de cabeamento estruturado, Projeto de infra-estrutura 

interna e externa para redes e  compor banca de defesa de Monografia 
2º encontro – turma 107 

André Luiz Zambalde RDE 13/5/08 Compor banca de defesa de Monografia 2º encontro – turma 107 
Rêmulo Maia Alves RDE 14 a 18/4/08 Coordenação do Curso 1º encontro – turma 207 
André Luiz Zambalde RDE 14/4/08 Ministrar disciplina orientação para elaboração da Monografia 1º encontro – turma 207 
Luiz Henrique Andrade Correia RDE 15/4/08 Ministrar disciplina Redes sem fio 2º encontro – turma 107 
Rêmulo Maia Alves RDE 17/4/08 Ministrar disciplinas Cabeamento Estruturado Óptico 1º encontro – turma 207 
André Luiz Zambalde ASI 30/3 a 03/4/08 Coordenação do Curso 1º encontro – turma 207 
André Luiz Zambalde ASI 31/03, 01 e 

03/04/08 
Ministrar disciplinas Interface Homem Máquina e ergonomia, Gestão do conhecimento e 
Inovação e orientação para elaboração da Monografia 

1º encontro – turma 207 

Rêmulo Maia Alves ASI 31/03 e 3/4/08 Ministrar disciplinas Sistemas de Informação e Segurança em Sistemas de Informação 1º encontro – turma 207 
Luiz Henrique Andrade Correia ASI 2/4/08 Ministrar disciplina Redes e Sistemas Distribuídos 1º encontro – turma 207 
Luiz Henrique Andrade Correia ASI 12 e 13/3/08 Ministrar disciplina Redes e Sistemas Distribuídos e compor banca de defesa de monografia 2º encontro – turma 107 
André Luiz Zambalde ASI 12 a 15/03/08 Coordenação do curso 2º encontro – turma 107 
André Luiz Zambalde ASI 13/03/08 Compor banca de defesa de monografia 2º encontro – turma 107 
Rêmulo Maia Alves ASI 13/03/08 Compor banca de defesa de monografia 2º encontro – turma 107 
Paulo Henrique de S. Bermejo GTI 29/03/08 Ministrar disciplinas Fundamentos e modelo de governança de TI 2º encontro – turma 207 
André Luiz Zambalde GTI 31/03/08 Ministrar disciplinas Gestão do conhecimento, tecnologia e inovação 2º encontro – turma 207 
André Luiz Zambalde GTI 28 a 31/03/08 Coordenação do curso 2º encontro – turma 207 
Ahmed Ali Abdalla Esmin ARL 18 a 19/04/08 Participação no terceiro encontro da turma ARL106, no segundo encontro da turma ARL107 e no 

primeiro encontro da turma ARL207, atendimento a orientandos 
 

Heitor Augustus Xavier Costa ARL 18 a 22/04/08 Participação no terceiro encontro da turma ARL106, no segundo encontro da turma ARL107 e no 
primeiro encontro da turma ARL207, ministrar disciplina de Linux Básico e Intermediário, 
atendimento a orientandos e participação nas bancas de defesa de monografia 

 



 
 
 

ATA DA 104ª  REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 
UFLA,  10 de março de 2008 

 

Página 4 de 4 
 

Joaquim Quinteiro Uchôa ARL 18 a 22/04/08 Participação no terceiro encontro da turma ARL106, no segundo encontro da turma ARL107 e 
no primeiro encontro da turma ARL207, ministrar disciplinas Gerenciamento de Sistemas 
Linux, Serviços de Rede em Linux e Segurança Computacional, atendimento a orientandos e 
participação nas bancas de defesa de monografia 

 

Marluce Rodrigues Pereira ARL 18 a 22/04/08 Participação no terceiro encontro da turma ARL106, no segundo encontro da turma ARL107 e no 
primeiro encontro da turma ARL207, ministrar disciplinas Gerência em Redes de Computadores e 
Kernel do Linux, atendimento a orientandos e participação nas bancas de defesa de monografia 

 

 
 
 
 
 


