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Realizada às quatorze horas do dia trinta e um de março de dois mil e oito, no Laboratório de Pesquisa IV (sala ao lado 1 
do Anfiteatro), do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria Pereira de 2 
Resende, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, 3 
André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider,  Cláudio Fabiano Motta Toledo, Heitor Augustus Xavier Costa,  João 4 
Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues 5 
Pereira, Ricardo Martins de Abreu Silva e Thiago de Souza Rodrigues e  do representante discente do curso  Bacharelado 6 
em Ciência da Computação, Nestor  Vicente Soares Netto.  O Presidente colocou o assunto a ser tratado:  Mestrado 7 
APCN 2008 CAPES. Para dar início ao debate sobre o assunto,  o Prof. Ricardo e o Prof. André Zambalde expuseram 8 
seus argumentos contrários  e a favoráveis à submissão do projeto à CAPES. O Prof. Ricardo relatou que na última sexta-9 
feira, 28/03/2008, foi aprovado o Mestrado Interinstitucional (MINTER)   firmado entre o DCC da UFLA e o DCC da 10 
UFMG, embora o departamento não tenha recebido nenhuma informação oficial. O MINTER tem previsão de duração de 11 
2 anos (julho de 2008 a julho de 2010) e mais um ano para que os alunos, que não conseguirem concluir em 2 anos, 12 
terminem de defender suas dissertações. Após estes 2 anos (início de 2011) o DCC/UFLA poderá submeter um projeto 13 
de Mestrado em Ciência da Computação do DCC/UFLA.  O Prof. Ricardo ressaltou que sendo aprovado o Mestrado 14 
Multidisciplinar em Sistemas de Informação este ocorrerá em paralelo com o MINTER, gerando mais trabalho para os 15 
professores do DCC, que já possuem bastante trabalho com 2 cursos de graduação, 9 cursos Lato Sensu, projetos de 16 
pesquisa, além de outras atividades administrativas, além de gerar uma cisão no DCC. Argumentou também que em 17 
conversa com o Prof. Geraldo Robson Mateus, professor do DCC/UFMG, este disse que os membros das câmaras na 18 
CAPES estão sempre em contanto e ao saber que há  dois processos  de mestrado do DCC/UFLA submetidos à CAPES  19 
um pode atrapalhar a aprovação do outro. Argumentou que o MINTER ajudará os professores do DCC/UFLA obterem  20 
mais publicações. A experiência do MINTER UFAM/UFMG foi positiva e hoje a UFAM possui seu próprio mestrado 21 
em Ciência da Computação. Lembrou também que em meio a estes processos estão também previstas saídas para o pós-22 
doutorado, reduzindo o número de professores no DCC/UFLA. E por todos estes motivos seria melhor esperar para 23 
submeter o Mestrado Multidisciplinar em Sistemas de Informação.  O Prof. André Zambalde  leu o parecer da Câmara de 24 
Pós-Graduação do CUNI  que foi desfavorável ao projeto de Mestrado Multidisciplinar em Sistemas de Informação. As 25 
alegações da Câmara quanto ao Projeto de Mestrado Multidisciplinar em Sistemas de Informação foram: 1) Texto ruim 26 
na especificação da Área de Concentração; 2) Falta de publicação em Periódicos dos Professores 3) Falta de experiência 27 
em orientação. A alegação 1) já foi corrigida. Para a alegação 2) foi explicado que a dinâmica da computação é mais 28 
focada em Publicações em Anais do que em Periódicos. Para a alegação 3) foi argumentado que os professores possuem 29 
experiência em orientação de projetos de iniciação científica e Lato Sensu, que são computadas na avaliação. Além disso, 30 
há 3 professores entre os 10 que já orientam na Pós-Graduação em Administração - Mestrado e Doutorado. Apesar destas 31 
alegações da Câmara, no dia 26/03/2008 o CUNI aprovou o projeto Multidisciplinar em Sistemas de Informação.  O 32 
Prof. André Zambalde explicou que o APCN ocorre de 2 em 2 anos e que se o projeto é aprovado pela CAPES há a 33 
concessão de 3 a 5 bolsas de mestrado. Atualmente, não  há um Mestrado em Sistemas de Informação no país. 34 
Argumentou também que há professores do DCC que possuem características que se encaixam bem para atuar neste 35 
mestrado. Lembrou que o DCC terá, até 2011, 30 professores  que são capazes de atuar bem nos dois mestrados. O Prof. 36 
Zambalde argumentou que o Comitê Técnico/Científico da CAPES que avalia os projetos é trocado de 2 em 2 anos e 37 
então não prejudicaria a avaliação de um projeto porque já conhecia o projeto anterior. Além disso, disse que os 38 
professores podem conectar seus projetos de pesquisa, com suas disciplinas e orientações. Com o MINTER os 39 
professores irão adquirir experiência nos 6 meses antes do início do Mestrado Multidisciplinar em Sistemas de 40 
Informação.  O Prof. Monserrat lembrou que o objetivo do DCC alguns anos atrás era capacitar seus professores, 41 
formando doutores  e  este objetivo está sendo alcançado. E atualmente não há como saber se a submissão de um projeto 42 
de mestrado irá atrapalhar o outro. O Prof. Heitor argumentou que há uma demanda de alunos de cursos de Sistemas de 43 
Informação que não fazem um mestrado em Ciência da Computação, pois este não é adequado para eles. Além disso, o 44 
Mestrado é Multidisciplinar e não atrapalhará o Mestrado em Ciência da Computação. O Prof. Cláudio argumentou que 45 
dois mestrados não causam problema, mas o departamento terá que buscar novos professores e mais recursos para o DCC 46 
para  atender bem a graduação e a pós-graduação. Além disso,  todos os professores deverão se engajar para cumprir suas 47 
atividades da melhor forma possível. Após várias argumentações surgiram duas propostas. O Prof. Ricardo propôs que o 48 
projeto de Mestrado Interdisciplinar em Sistemas de Informação não seja submetido à CAPES neste momento. O Prof. 49 
Zambalde propôs que o  projeto de Mestrado Interdisciplinar em Sistemas de Informação seja submetido à CAPES. A 50 
proposta do Prof. Zambalde obteve 7 votos favoráveis contra 6 votos contrários. A proposta do Prof. Zambalde foi 51 
aprovada. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezesseis horas e trinta minutos, e, para 52 
constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos 53 
presentes nesta reunião. Lavras, 31  de março de 2008. 54 


