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Realizada às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de março de dois mil e oito, 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, Bruno de Oliveira Schneider,  Heitor Augustus Xavier Costa,  Joaquim Quinteiro 4 
Uchôa, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Ricardo Martins de Abreu 5 
Silva e Wilian Soares Lacerda e  do representante discente do curso  Bacharelado em Ciência da Computação, Frederico 6 
Santos de Oliveira e dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza.  7 
Antes de colocar os assuntos a serem tratados na Assembléia, o Presidente propôs a inserção do assunto “Indicação de 8 
representante para a Comissão de Iniciação Científica junto à PRP”. A proposta foi aprovada. Em seguida, o Presidente 9 
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem:  1) Regras de afastamento para pós-doutorado; 2) Afastamento 10 
do Prof. Heitor para pós-doutorado; 3) Solicitação do Prof. Ricardo de recurso para estadia e  passagens para alunos em 11 
evento; 4) Escolha de um novo membro da comissão de gerenciamento da utilização dos laboratórios de pesquisa, devido 12 
à saída do Prof. Plínio; 5) Escolha de novo(s) membro(s) para Câmara de pós-graduação Stricto Sensu; 6) Indicação de 13 
representante para a Comissão de Iniciação Científica junto à PRP. 7) Recomendações  para a disciplina COM183; 8) 14 
Assuntos gerais. 1) Regras de afastamento para pós-doutorado. O Prof. Thiago havia elaborado uma tabela ordenada 15 
pelo tempo sem treinamento dos professores e outra pelo tempo de retorno/chegada do professor ao DCC, para servir 16 
como base para criar regras de afastamento para pós-doutorado. Como existem outros critérios que devem ser 17 
considerados para se criar regras para concessão de afastamento para pós-doutorado, o Prof. Wilian propôs que fosse 18 
criada uma comissão com os seguintes membros: Wilian, Luiz Henrique, Ahmed e Thiago. A proposta foi aprovada. 2) 19 
Afastamento do Prof. Heitor para pós-doutorado. O Prof. Heitor explicou que está terminando seu mandato como 20 
coordenador de curso e está pretendendo sair para o pós-doutorado. Explicou que possui contatos na UFSCar e está 21 
encaminhando um processo para realizar o pós-doutorado naquela instituição em 2009. Para dar prosseguimento ao 22 
processo, é necessário haver um parecer favorável do DCC/UFLA quanto à sua liberação.  Além disso, argumentou que 23 
com este pedido antecipado, o DCC poderá realizar melhor seu planejamento para 2009. O Prof. Ahmed propôs a 24 
aprovação do afastamento do Prof. Heitor para pós-doutorado no período de 1/03/2009 a 28/02/2010. A proposta foi 25 
aprovada com 10 votos  favoráveis e 4 abstenções. O Prof. André Saúde propôs que não se avalie nenhuma proposta de 26 
afastamento para pós-doutorado até que a comissão criada, que terá 60 dias para realizar seus trabalhos, apresente os 27 
resultados. Proposta Aprovada. 3) Solicitação do Prof. Ricardo de recurso para estadia e  passagens para alunos em 28 
evento. O Prof. Ricardo explicou que achava que já haviam ocorrido casos de apoio financeiro do DCC a alunos para 29 
participação em congresso e por isso estava pedindo para 5 alunos. Mas diante do que foi explicado retirou seu pedido.  30 
4) Escolha de um novo membro da comissão de gerenciamento da utilização dos laboratórios de pesquisa, devido à 31 
saída do Prof. Plínio.  Como não houve nenhum candidato, ficou a critério do Chefe nomear um professor para 32 
participar desta comissão. 5) Escolha de novo(s) membro(s) para Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu. O Chefe 33 
explicou que devido ao afastamento do Prof. Guilherme, deveria ser nomeado um novo membro. Foi proposto que o 34 
Prof. Wilian fosse nomeado como novo membro da Câmara de Pós-Graduação. Proposta aprovada. 6) Indicação de 35 
representante para a Comissão de Iniciação Científica junto à PRP.  A Pro-Reitoria de Pesquisa solicitou que fosse 36 
indicado o nome de um professor para participar da Comissão de Iniciação Científica da PRP. Foi proposto o nome do 37 
Prof. Cláudio. Proposta aprovada com 1 abstenção. 7) Assuntos Gerais. O  Prof. Wilian lembrou que os professores 38 
fiquem atentos ao prazo para criação de disciplina eletiva para o próximo semestre. O Prof. André Saúde informou que 39 
está coordenando um grupo de estudos em Java, composto por 6 alunos, que visam estudar e conseguir certificação em 40 
Java. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezesseis horas e trinta minutos, e, para constar, eu, 41 
Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta 42 
reunião. Lavras, 14 de março de 2008. 43 


