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Realizada às nove horas e cinqüenta minutos do dia dez de abril de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento 1 
de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria Pereira de Resende Chefe do DCC, com a 2 
presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio 3 
Fabiano Motta Toledo, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Marluce 4 
Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, 5 
dos representantes dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e Eder Teixeira de Andrade e dos 6 
representantes discentes Nestor Vicente Soares Netto e Daniel Sannomia. O professor Thiago de Souza Rodrigues se 7 
ofereceu para ser o secretário da assembléia e o presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 8 
1) Correções e aprovações de Atas Anteriores 101, 104, 105 e 106; 2) Avisos/Esclarecimentos; 3) Criação de disciplinas 9 
eletivas; 4) Aprovação dos 15% de representação discente na Assembléia; 5) Aprovação de Afastamento Esporádico; 6) 10 
Aprovação da Prestação de Contas do 2º semestre de 2007; 7) Aprovação de Projetos de Pesquisa; 8) Resultado da 11 
Comissão para verificar quais documentos o MEC utiliza para reconhecimento e avaliação dos cursos de graduação em 12 
Ciência da Computação e Sistemas de Informação; 9) Recomendações para a disciplina COM183; 10) Pedido de verba 13 
para publicação na revista Ciência e Agrotecnologia: R$160,00 QUALIS - B Nacional MULTIDISCIPLINAR; 11) 14 
Infocomp; 12) Discussão sobre alteração do nome do departamento; 13) Assuntos Gerais; 1) Correção e aprovação de 15 
atas anteriores 101, 104, 105 e 106.  A ATA 101 não apresentou correções e foi aprovada por unanimidade. A ATA 104 16 
vai ser posta em votação na próxima assembléia por decisão da mesa e as ATAs 105 e 106 também irão ser postas em 17 
votação na próxima assembléia a pedido do professor Ricardo. 2) Avisos/Esclarecimentos. O presidente da assembléia 18 
lembrou aos professores de lerem a portaria enviada pela reitoria sobre as atribuições da PROAD. Informou do 19 
reembolso do professor Guilherme ao departamento que está sendo utilizado para auxiliar o pagamento dos substitutos. 20 
Informou que, da aprovação dos relatórios semestrais feitas na última assembléia, o professor Guilherme foi o único que 21 
não preencheu o relatório no RAD, o qual se comprometeu em fazê-lo o mais breve possível. 3) Criação de disciplinas 22 
eletivas. O grupo de Engenharia de Software composto pelos professores Heitor, Antônio Maria, Ahmed, Paulo Bermejo, 23 
Cristiano e André Zambalde propôs a criação da disciplina Estudos Avançados em Engenharia de Software. O professor 24 
Heitor propôs que se aprove com as alterações sugeridas pela assembléia (ajustar a bibliografia, definir o grupo 25 
proponente, ajustar a metodologia e definir o papel do responsável pela disciplina) e que, posteriormente se dê 26 
caminhamento ao processo. O professor Rudini propôs que as alterações sugeridas pela assembléia sejam feitas e que a 27 
proposta volte à assembléia para apreciação. A proposta do professor Heitor foi aprovada. Os professores João Giacomin 28 
e Luiz Henrique prepuseram a criação da disciplina Redes Sensores sem Fio. O professor Joaquim propôs que se aprove 29 
verificando o pré-requisito da disciplina. Proposta aprovada por unanimidade. O professor Antônio Maria propôs a 30 
criação da disciplina Programação Orientada a Aspectos. O professor Joaquim propôs que se aprove. Aprovado com uma 31 
abstenção. O professor Heitor se ausentou da assembléia às onze horas e quarenta minutos. 4) Aprovação dos 15% de 32 
representação discente na Assembléia. Aprovado por unanimidade a inclusão de um terceiro aluno como membro da 33 
assembléia departamental do DCC. 5) Aprovação de Afastamento Esporádico. Aprovado por unanimidade o 34 
afastamento esporádico dos professores Luiz Henrique, nos dias 13 e 16 de Maio, Heitor, nos dias 01 de Abril, 13 de 35 
Março e 15 de Março. 13) Assuntos Gerais. O professor Thiago lembrou que o CNPq está com dois editais abertos, 36 
Apoio Técnico e Jovem Pesquisador. O professor Joaquim solicitou a instalação de um antiderrapante na rampa de 37 
entrada do DCC. Solicitou que o quadro de avisos seja colocado na entrada do departamento e que se prontifica a fazer 38 
inscrição para uma vaga no CUNI caso ainda não tenha candidato do DCC. O professor Willian disse que o professor 39 
Antônio Maria tem defendido o DCC, mesmo contra os interesses de outros departamentos. O professor João Giacomin 40 
disse que o laboratório de 40 computadores está sendo montado e que algumas bancadas estão sendo deslocadas para o 41 
laboratório de eletrônica e para o grupo de pesquisa GOIC. O professor Cláudio informou que está na comissão que 42 
avalia as bolsas de iniciação científica e alertou os professores a enviarem resumos ao congresso de iniciação científica 43 
da UFLA. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às onze horas e cinqüenta e cinco minutos, e, 44 
para constar, eu, professor Thiago de Souza Rodrigues, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada 45 
pelos presentes nesta reunião. Lavras, 10 de Abril de 2008. 46 


