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Realizada às quinze horas do dia dezessete de junho de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento de Ciência 1 
da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde Chefe do DCC, com a presença dos seguintes 2 
docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta 3 
Toledo, João Carlos Giacomin, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de 4 
Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, do representante dos técnicos-administrativos Eder Teixeira de Andrade e dos 5 
representantes discentes Nestor Vicente Soares Netto e Frederico Santos de Oliveira. O professor Thiago de Souza 6 
Rodrigues se ofereceu para ser o secretário da assembléia e o presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na 7 
seguinte ordem: 1) Correções e aprovações de Atas Anteriores 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. 2) 8 
Avisos/Esclarecimentos. 3) Aprovação da Prestação de Contas do 2º semestre de 2007. 4) Aprovação de Relatórios de 9 
Viagem. 5) Aprovação de Afastamento Esporádico. 6) Apresentação das Normas para Afastamento para PÓS-DOC. 7) 10 
Indicação de um coordenador para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu MPS. 8) Apresentação do Documento Final do 11 
Workshop do DCC 2008. 9) Apreciação da Proposta de Distribuição Anual das Disciplinas Eletivas. 10) Recomendações 12 
para a disciplina COM183. 11) Infocomp. 12) Proposta para agilizar as reuniões do departamento. 13) Participação em 13 
um programa de treinamento com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). 14) Assuntos Gerais. O 14 
prof. Ahmed propôs que o item 13 da pauta fosse tratado após o item 5. Proposta aprovada por unanimidade. 1) 15 
Correções e aprovações de Atas Anteriores 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110. As Atas 104 e 105 foram aprovadas 16 
por unanimidade. A Ata 106 foi aprovada com uma abstenção e dez votos a favor com as seguintes alterações: os pontos 17 
da pauta devem ser colocados em negrito, na linha 11 acrescentar após UFMG “embora o departamento não tenha 18 
recebido nenhuma informação oficial.”. A Ata 107 foi aprovada por unanimidade. A Ata 108 foi aprovada por 19 
unanimidade com as seguintes alterações: na linha 7 substituir “Neto” por “Netto”, na linha 27 tirar o “se”. A Ata 109 foi 20 
aprovada por unanimidade com as seguintes alterações: na linha 7 substituir “Neto” por “Netto”, na linha 22 substituir 21 
“abaixo assinado” por “abaixo-assinado”, na linha 28 substituir “afasamento” por “afastamento”, na linha 31 tirar o “em” 22 
e no anexo corrigir os códigos de algumas disciplinas. A aprovação da Ata 110 foi adiada para a próxima assembléia. 2) 23 
Avisos/Esclarecimentos. O chefe do DCC deu os seguintes avisos: foi solicitado o “enxoval” dos novos professores; a 24 
questão do prof. Guilherme será tratada na próxima assembléia; agradeceu os professores Joaquim, Rudini e Thiago por 25 
assumirem as disciplinas do prof. Ricardo; todas as solicitações enviadas à PROPLAG devem ser reenviadas. 3) 26 
Aprovação da Prestação de Contas do 2º semestre de 2007. A prestação de contas do segundo semestre de 2007 foi 27 
aprovada por unanimidade. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. Os seguintes relatórios de viagem foram colocados 28 
para apreciação: André Zambalde no dia 30/05 para Compinas-SP, Marluce do dia 03/06 ao dia 07/06 para Itajubá-MG e 29 
Rêmulo do dia 04/06 até o dia 07/06 para João Molevade-MG. Todos os relatórios foram aprovados por unanimidade. 5) 30 
Aprovação de Afastamento. O afastamento do prof. Ahmed para Recife-PE do dia 26/06 ao dia 30/06 foi aprovado por 31 
unanimidade. 13) Participação em um programa de treinamento com o Serviço Federal de Processamento de 32 
Dados (SERPRO). O prof. Ahmed solicitou autorização à Assembléia Departamental para enviar proposta de projeto de 33 
programa de treinamento ao SERPRO. Proposta aprovada por unanimidade. 6) Apresentação das Normas para 34 
Afastamento para PÓS-DOC. O prof. Zambalde propôs que a comissão colete as sugestões dos professores do DCC, 35 
avalie essas sugestões e envie a nova proposta aos docentes via lista de discussão. Proposta aprovada com dez votos 36 
favoráveis e uma abstenção. 8) Apresentação do Documento Final do Workshop do DCC 2008. Após a apresentação 37 
do documento o prof. Zambalde agradeceu o prof. Antônio Maria pelo trabalho realizado na organização do workshop. 38 
14) Assuntos Gerais. O prof. Ahmed informou que o Edital Universal do CNPq está aberto. A profa. Marluce informou 39 
que na próxima 5ª-feira e 6ª-feira estará em Bambuí-MG fazendo parte de banca de concurso para docente. O prof. 40 
Rêmulo informou que as secretárias dos cursos Lato Sensu irão para o campus histórico. O prof. Zambalde informou que 41 
fará parte da banca para o exame de qualificação do prof. Bermejo nos dias 26/06 e 27/06 e que na primeira semana de 42 
agosto está viajando para Connecticut-USA. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete 43 
horas, e, para constar, eu, professor Thiago de Souza Rodrigues, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será 44 
assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 17 de Junho de 2008. 45 


