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Realizada às quinze horas e dezessete minutos do dia três de julho de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento de 1 
Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes 2 
docentes: André Zambalde, André Saúde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano 3 
Motta Toledo, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de 4 
Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, dos representantes dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e Éder 5 
Teixeira de Andrade e dos representantes discentes Nestor Vicente Soares Netto e Daniel Sannomia. O professor Rudini 6 
Sampaio foi nomeado secretário pelo presidente. O presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) 7 
Correções e aprovações de Atas Anteriores 110; 2) Avisos/Esclarecimentos; 3) Redistribuição das bolsas de monitoria; 4) 8 
Aprovação de relatórios de Viagem; 5) Aprovação de Afastamento Esporádico; 6) Renovação do afastamento do Prof. 9 
Guilherme; 7) Apreciação da proposta de distribuição anual das disciplinas eletivas; 8) Recomendações para a disciplina 10 
COM183; 9) Infocomp; 10) Assuntos Gerais; 1) Correção e aprovação da ata 110. O Prof. André Sáude informou que o Prof. 11 
Giacomin solicitou diversas alterações não triviais e por isso sugeriu o adiamento de sua aprovação. Aprovado por 12 
unanimidade. 2) Avisos/Esclarecimentos. O presidente lembrou que o estatuto da UFLA permite que qualquer membro da 13 
assembléia pode ser secretário da assembléia. O prof. Cláudio lembrou que os professores devem atualizar o currículo Lattes, e 14 
ter comprovantes para possível apresentação, devido a avaliação do MEC. O presidente informou que está na secretaria um 15 
memorando do NADP para leitura pelos professores. O presidente informou que irá propor alterações ao regimento do DCC 16 
com relação ao cargo de secretário. O presidente sugeriu que fosse incluída na pauta o tema sobre renovação das coordenações 17 
dos cursos Lato Sensu, devido a comunicação da PRPG. Aprovado por unanimidade. O presidente sugeriu que fosse incluído o 18 
seguinte tema: Permissão para que o cargo de secretário seja preenchido por qualquer membro da assembléia. Aprovado com 19 
um voto contrário. O Prof. Giacomin declarou que seu voto contrário foi devido a não urgência do tema. O Prof. Rudini 20 
discordou e declarou que o tema é urgentíssimo. 3) Redistribuição das bolsas de monitoria. O presidente informou a atual 21 
distribuição das bolsas de monitoria. O Prof. Thiago propôs que se mantenha a distribuição atual. Aprovado por unanimidade. 22 
As bolsas são dos seguintes alunos: Rafael Marques (Técn.Programação), Jônatas Lopes (LP1), Thiago Fialho (AED1), Igor 23 
Ribeiro (AED2), Hudson Flávio (Lab. Computação), Luciano Brasil (Eletrônica Básica). 4) Aprovação de relatórios de 24 
Viagem. O presidente informou os relatórios de viagem dos seguintes professores: Giacomin (banca de concurso de cargo 25 
docente, Bambuí-MG, 24 e 25 de Junho de 2008), Wilian (banca de concurso, Bambuí-MG, 24 e 25 de Junho de 2008), 26 
Marluce (banca de concurso, Bambuí-MG, 26 e 27 de Junho de 2008). Professor Thiago propôs que fossem aprovados. 27 
Aprovado por unanimidade. 5) Aprovação de Afastamento Esporádico. Aprovado por unanimidade o afastamento 28 
esporádico dos professores Rêmulo, Luiz Henrique, André Zambalde, Heitor Costa e Antônio Maria, conforme quadro em 29 
anexo. 6) Renovação do afastamento do Prof. Guilherme. O presidente informou que o prof. Guilherme está afastado até o 30 
dia 31 de Julho por licença sem vencimento, com possível renovação do afastamento. O Prof. Wilian argumentou sobre a 31 
gravidade da situação e o histórico do Prof. Guilherme e propôs que ele retorne às atividades a partir de 1º de agosto. Houve 32 
apoio. Aprovado com 10 votos a favor e 3 abstenções. 7) Apreciação da proposta de distribuição anual das disciplinas 33 
eletivas. O presidente apresentou a proposta da câmara de graduação, a ser encaminhada como recomendação para os 34 
colegiados dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. O Prof. Giacomin, presidente da câmara de 35 
graduação, informou que a proposta está desatualizada, mas destacou a importância desse planejamento e solicitou que o tema 36 
fosse discutido. Após construtivo debate, o Prof. Wilian propôs que a proposta não fosse votada, por não estar atualizada. 37 
Houve apoio. Aprovado por unanimidade. O Prof. João Giacomin explicou as diretrizes seguidas pela Câmara de Graduação na 38 
elaboração da proposta: agrupar as disciplinas afins e possibilitar que os alunos programarem suas matrículas em disciplinas 39 
eletivas. Os professores Cláudio e Marluce destacaram a importância de a câmara de graduação informar, para cada disciplina 40 
eletiva, quais os professores aptos a lecioná-la, com o intuito de facilitar o trabalho dos colegiados. 8) Recomendações para a 41 
disciplina COM183. Em resposta ao memorando 097/2007, o presidente da comissão para avaliação da disciplina COM183, 42 
Introdução à Informática, apresentou as recomendações para esta disciplina. A comissão reconheceu que muitos alunos que 43 
ingressam nos cursos de graduação da UFLA necessitam de uma disciplina que lhes dê conhecimentos básicos sobre o uso de 44 
computadores, mas a carga horária de 3 horas-aula semanais da COM183 poderia ser reduzida para 2 h.a. O presidente da 45 
Assembléia esclareceu que este assunto é apenas informativo, não havendo nenhuma decisão a ser votada. 9) Infocomp. Após 46 
breve explicação, o professor Wilian propôs que a revista INFOCOMP volte a aceitar artigos em português. Não houve apoio. 47 
O Prof. Wilian, então, solicitou que fosse registrada a sua opinião de que a revista fugiu aos seus propósitos originais, que se 48 
abriu um buraco com relação a publicações em Ciência da Computação em língua portuguesa e que esta revista não atende 49 
mais as suas necessidades como pesquisador e, por isso, solicitará a sua saída do corpo de revisores da INFOCOMP. O Prof. 50 
Antônio Maria propôs que a assembléia solicite ao conselho editorial da revista que seja dada uma solução ao problema da 51 
publicação de artigos em português. Proposta aprovada com 4 votos a favor, 4 abstenções e 3 votos contrários. Os professores 52 
Zambalde e Antônio Maria indicaram as seguintes sugestões: aceitar a submissão em português, exigindo a versão em inglês 53 
quando o artigo for aprovado, publicar edições especiais em português, criação da Infocomp Brasil, com outro ISSN, 54 
aproveitando a estrutura já existente de revisores e submissão de artigos. 10) Assuntos Gerais. O professor Antônio Maria 55 
sugeriu que o colegiado de Ciência da Computação volte a liberar a quarta-feira à tarde para reuniões. O Presidente deu por 56 
encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e vinte e oito minutos, e, para constar, eu, professor Rudini Sampaio, 57 
lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 03 de Julho de 2008. 58 


