ATA DA 110ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 20 de Maio de 2008
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Realizada às quinze horas do dia vinte de maio de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da
Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria Pereira de Resende Chefe do DCC, com a presença dos
seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider,
Cláudio Fabiano Motta Toledo, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Luiz
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Ricardo Martins de Abreu Silva, Thiago de Souza Rodrigues e
Wilian Soares Lacerda, do representante dos técnicos-administrativos Eder Teixeira de Andrade e dos representantes
discentes Nestor Vicente Soares Netto e Frederico Santos de Oliveira. O professor Thiago de Souza Rodrigues se
ofereceu para ser o secretário da assembléia e o presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem:
1) Solução para disciplinas reclamadas em abaixo-assinado. 2) Aprovação de Afastamento Esporádico. 3) Aprovação de
Oferta de Curso. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Aprovação da Prestação de Contas do 2º semestre de 2007.
6) Aprovação de Projetos de Pesquisa. 7) Resultado da Comissão para verificar quais documentos o MEC utiliza para
reconhecimento e avaliação dos cursos de graduação em Ciência da Computação e Sistemas de Informação. 8)
Recomendações para a disciplina COM183. 9) Infocomp. 10) Apresentação das Normas para Afastamento para PÓSDOC. 11) Indicação de um coordenador para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu MPS.
12) Apreciação da Proposta de Distribuição Anual das Disciplinas Eletivas. 13) Proposta para agilizar as reuniões do
departamento. 14) Assuntos Gerais. O prof. Bruno propôs que os tópicos 2, 3, 4 e 6 fossem discutidos, nessa ordem,
antes dos demais. Proposta aprovado por unanimidade. 2) Aprovação de Afastamento Esporádico. Foi solicitado o
afastamento esporádico do prof. Thiago no dia vinte e três de maio e do prof. Ahmed nos dias vinte e dois, vinte e três e
vinte e quatro de maio. Afastamentos dos professores aprovados por unanimidade. 3) Aprovação de oferta de curso. Foi
solicitada a não oferta dos cursos de especialização latu sensu, Engenharia de Software e Orientação a Objetos e
Aspectos. Solicitação aprovada por unanimidade. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. Os seguintes relatórios de
viajem foram apresentados: Antônio Maria, para Viçosa-MG, nos dias três e quatro de abril; Rêmulo, para Curitiba-PR,
do dia vinte e sete a trinta de abril; André Zambalde, para Belo Horionte-MG, Campo Belo-MG, Boa Esperança-MG,
Ilicínea-MG e Três Pontas-MG, do dia sete de abril a onze de abril; André Zambalde, para Brasília-DF, no dia doze de
maio; Heitor, para Belo Horizonte-MG, do dia vinte e três à vinte e cinco de maio; Cláudio para Belo Horizonte-MG, nos
dias vinte e oito e vinte e nove de março; Cláudio, para Fortaleza-CE, do dia treze de março a dezenove de março;
Monserrat, para Porto Alegre-RS, do dia dezesseis de abril à vinte de abril; Monserrat, para Divinópolis-MG, no dia doze
de março. 6) Aprovação de Projetos de Pesquisa. Foi proposta a aprovação dos seguintes projetos de pesquisa:
Previsores multigênicos de quimioterapias pré-operativas de câncer de mama: como melhorar o desempenho de
previsores evitando over-fitting dos dados?; Codificação de proteínas com Extended-Sequence Coding by Sliding
Window e sua classificação funcional utilizando Redes Neurais Artificiais Multi-objetivo; Predição de Estrutura
Secundária de proteínas utilizando Redes Neurais Multiobjetivo; ImunoInformatica – Predição de Epítopos com Redes
Neurais Artificiais Multiobjetivo em Regiões Repetitivas no proteoma do Trypanosoma cruzi; Identificação de Padrões
em mosaicos de proteínas do Trypanosoma cruzi. Todos sob responsabilidade do prof. Thiago. Projetos aprovados por
unanimidade. 1) Solução para disciplinas reclamadas em abaixo-assinado. O professor Antônio Maria apresentou
uma lista de reclamações dos alunos contra o prof. Ricardo Martins em relação à condução das três disciplinas de
graduação que estão sob sua responsabilidade no primeiro semestre de 2008. A lista, que foi encaminhada pelos alunos
como abaixo-assinado para a Pró-Reitoria de Graduação, encontra-se em anexo a esta ata. O prof. Antônio fez um breve
histórico sobre a saída do professor Ricardo para pós-doutorado, previsto para o final de Maio de 2008, e passou a
palavra para o prof. Ricardo para que ele expusesse sua versão dos fatos citados na lista de reclamações. O prof. Ricardo
declarou que não reconhece como verdade a maioria das acusações. Afirmou que ministrou cinqüenta e uma das sessenta
e oito horas referente à carga horária de cada disciplina. O prof. André Zambalde propôs que sejam indicados professores
para as disciplinas de PAA, LFA e Bioinformática de modo que seja complementada a carga horária dessas disciplinas.
Proposta aprovada por unanimidade. O chefe do DCC solicitou propostas sobre a redação do memorando a ser enviado
para a PRG. O prof. João Giacomin propôs a seguinte redação: “A Assembléia Departamental informa que a liberação do
prof. Ricardo para treinamento de pós-doutorado, em Maio de 2008, não implicará em encerramento antecipado das três
disciplinas sob sua responsabilidade. Tais disciplinas serão assumidas por outros professores do DCC, não acarretando
prejuízo para os alunos”. Proposta aprovada por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do
DCC, às dezesseis horas, e, para constar, eu, professor Thiago de Souza Rodrigues, lavrei a presente Ata, que após leitura
e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 20 de Maio de 2008.
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