ATA DA 113ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 13 de Agosto de 2008
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Realizada às quinze horas do dia treze de agosto de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da Computação
(DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla
Esmin, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Heitor
Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo
Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Valter Vieira de Camargo, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, do
representante dos técnicos-administrativos Éder Teixeira de Andrade e do representante discente Nestor Vicente Soares Netto. O
presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Correções e aprovações de Atas Anteriores 110, 111 e
112; 2) Avisos/Esclarecimentos; 3) Aprovação de Relatórios de Viagem; 4) Aprovação de Relatórios Semestrais; 5) Aprovação das
Normas de Uso do Anfiteatro do DCC; 6) Aprovação de Ofertas de Cursos Lato Sensu; 7) Renovação das Coordenações dos Cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu; 8) Segurança do DCC; 9) Assuntos Gerais. O professor Heitor deu as boas vindas ao professor Valter. 1)
Correções e aprovações de atas anteriores 110, 111 e 112. As atas 110 e 111 foram aprovadas sem correções por unanimidade. Ata
112 aprovada com as seguintes correções: linha 6: troca “Neto” por “Netto”; linha 12: troca “Joaquim” por “Giacomin”; linhas 25, 26
e 27: troca “Cambuí” por “Bambuí”; linha 26: troca “Willian” por “Wilian”; linha 47: troca “prof” por “Prof”. 2)
Avisos/Esclarecimentos. O Presidente declarou que as sugestões de compras para o DCC são bem-vindas, mas existem prioridades
urgentes e exemplificou algumas compras, como: computadores dos técnicos, dois no-breaks para os servidores HP, que já tiveram 3
de 4 fontes queimadas, impressora, projetor exclusivo para a sala de seminários. O Presidente afirmou que o Prof. Rêmulo pegou a
disciplina COM154 do curso de Ciência da Computação, que antes cabia ao Prof. Thiago. O Presidente afirmou que o Prof. Thiago
pediu dispensa do cargo de sub-chefe, após ter sido nomeado Coordenador do curso de Sistemas de Informação. O Presidente
declarou, portanto, vago o cargo de sub-chefe e declarou abertas as inscrições para o cargo de sub-chefe a partir desta data. O
Presidente passou a palavra ao representante discente Nestor, o qual comentou sobre a SECICOM (4, 5 e 6 de Novembro de 2008) e
solicitou o auxílio dos professores do DCC na realização dos cursos. 3) Aprovação de Relatórios de Viagem. Os seguintes relatórios
foram aprovados por unanimidade: Antônio – Bambuí-MG – 17/05/08 a 18/05/08 – Participar da Banca de Concurso do CEFET de
Bambuí. Zambalde – São Paulo-SP – 4 a 6/6/08 – Participar do 5th International Conference on Information System and Technology
Management e do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software em Florianópolis. Zambalde – Belo Horizonte-MG – 26 e 27/6/08 –
Participar de defesa de qualificação de doutorado do Prof. Paulo Henrique de Souza Bermejo. Monserrat – Ribeirão Preto-SP – 6 a
7/8/08 – Apresentar artigo no 5º Encontro Latino-Americano de Cooperativismo. 4) Aprovação de Relatórios Semestrais. Aprovados
por unanimidade os relatórios semestrais dos professores Ahmed, André Saúde, Antônio, Bruno, Cláudio, Cristiano, Guilherme,
Heitor, João Giacomin, Joaquim, Marluce, Olinda, Paulo, Rêmulo, Renata, Ricardo, Rudini, Thiago, Wilian. 5) Aprovação das
Normas de Uso do Anfiteatro do DCC. Após debate, o Presidente resolveu adiar o tema para amadurecimento e posterior votação. 6)
Aprovação de Ofertas de Cursos Lato Sensu. As seguintes ofertas foram aprovadas por unanimidade: ofertas com alterações para
2009/1: Administração em Redes Linux – alterações: Entrada dos professores Antônio Maria Pereira de Resende, André Vital Saúde,
André Luiz Zambalde e João Carlos Giacomin. Informática em Educação – alterações: Inclusão da disciplina Informática na Educação
Especial, conforme conteúdo programático em anexo. Passando a carga horária total do curso para 450 horas. Tecnologia de Redes de
Computadores – alterações: substituir o professor Ricardo Martins de Abreu Silva pelo professor Anderson Bernardo dos Santos na
Comissão Coordenadora do curso. Substituir o Professor Reginaldo Ferreira de Souza pelo professor Rêmulo Maia Alves na disciplina
de Introdução a Tecnologia de Redes. Ofertas sem alterações para 2009/1: Engenharia de Software com ênfase em Software Livre,
Administração de Sistemas de Informação, Orientação a Objetos e Aspectos, Engenharia de Software. 7) Renovação das
Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. O Prof. Rêmulo declarou a importância de haver coordenadores
dedicados e que não descaracterizem o curso e sua dinâmica. O Prof. Joaquim declarou que a troca de coordenação de curso é mais
complicada do que as próprias disciplinas, principalmente devido às questões administrativas, sendo difícil encontrar pessoas
interessadas. A assembléia declara que, a cada oferta do curso, pode haver alterações, inclusive substituição do coordenador. Além
disso, a assembléia parabeniza a pró-reitoria pela iniciativa de consulta as assembléias para renovação das coordenações, primeira
iniciativa deste tipo em cinco anos de cursos. Foi aprovada por unanimidade proposta do Prof. Ahmed de debater renovações
periódicas das coordenações do DCC na próxima assembléia. 8) Segurança do DCC. O Prof. Wilian explicou que solicitou a inclusão
deste item na pauta depois que foi contactado por telefone pelo sub-chefe do departamento em uma sexta feira do mês de julho as
22:00 em sua casa, para trancar a porta da frente do prédio do DCC. O Prof. Wilian afirmou então que, na mesma noite, abriu uma
ocorrência junto ao sistema de vigilância da UFLA. Após esse relato, o Prof. Wilian solicitou esclarecimentos da chefia do DCC a
respeito do que está sendo feito para melhorar a segurança do departamento. O Presidente informou que a administração central da
UFLA não disporá de recursos para instalação de câmeras de vigilância. O Presidente declarou que conversou com o pró-reitor adjunto
de administração a possibilidade de se colocar um posto de guarda na entrada do prédio do DCC e que esta foi bem recebida. Prof.
Wilian declarou que é contra a instalação de guarda nas dependências do DCC devido aos inconvenientes que isto poderia trazer. Prof.
Wilian propôs que o DCC pague o conserto da porta lateral do DCC por um ferreiro: colocação da mola e fechadura elétrica com botão
para abrir por dentro. Aprovado por unanimidade. Prof. Wilian propôs ainda que o DCC pague a aquisição de sistema de câmeras de
segurança, que ficariam em torno de R$8.000,00 (oito mil reais), e se dispõe a auxiliar nesta instalação. Não houve apoio. Prof. Ahmed
sugeriu que ao invês de câmeras, fosse instalado controle de acesso por cartão. Prof. Wilian respondeu que é contra controle por cartão
porque não resolveria os problemas decorrentes da falta de segurança. Prof. Joaquim sugere que se adicione o serviço de conserto das
janelas das salas dos professores do andar de baixo. O representante dos técnicos-administrativos Éder Teixeira propôs que seja feito
um estudo financeiro sobre medidas de segurança e seja apresentado em próximas assembléias. Aprovado com uma abstenção. 9)
Assuntos Gerais. Não houve. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e vinte e cinco minutos,
e, para constar, eu, professor Rudini Sampaio, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta
reunião. Lavras, 13 de Agosto de 2008.
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