ATA DA 114ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 04 de Setembro de 2008
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Realizada às nove horas do dia quatro de setembro 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: André Luiz Zambalde,
Antônio Maria Pereira de Resende (participação a partir das 10h40min), Bráulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider,
Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues,
Valter Vieira de Camargo e Wilian Soares Lacerda, do representante dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e do
representante discente Nestor Vicente Soares Netto. O presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1)
Reestruturação Curricular – Núcleo Fundamental Comum; 2) Assuntos Gerais. O Presidente deu as boas vindas aos novos professores
Bráulio Adriano de Mello e Juliana Galvani Greghi. 1) Reestruturação Curricular – Núcleo Fundamental Comum. O Prof. Thiago
fez uma apresentação sobre a reestruturação curricular do REUNI. O Prof. Wilian declarou que o projeto REUNI enviado ao MEC foi
feito às pressas, mas foi aprovado pelo CUNI (quando representante dos professores adjuntos) com a ressalva de que poderiam ser
feitas modificações ao ser implantado. Prof. Wilian declarou que não concorda com a implantação do núcleo fundamental comum e
que é a primeira vez em que o tema é colocado para livre discussão, ao contrário do que foi feito nos workshops com as palestras
proferidas por convidados da PRPG. O Prof. Wilian argumentou que a introdução de disciplinas que têm o objetivo de suprir
deficiências em matemática, língua portuguesa e língua inglesa não devem ser oferecidas pela Universidade, visto que isto é um
problema do ensino de primeiro e segundo graus. A Universidade não deve assumir este problema, sob pena de "baixar o nível" do
ensino. Além disto, a introdução de um núcleo comum faria aumentar o tempo de formação do aluno, uma vez que o currículo do
curso de Ciência da Computação está muito apertado para os alunos. Informou ainda que no currículo de Ciência da Computação já
existem algumas disciplinas de formação geral ao longo curso e não concentrados no primeiro período. O Prof. Wilian propôs que o
departamento se pronuncie perante a Reitoria contra alterações no curso de Ciência da Computação. Houve apoio. O Prof. Rêmulo
concordou em vários pontos da argumentação do Prof. Wilian e frisou a falta de maior diálogo com a PRG e de mais tempo para as
discussões sendo o assunto conduzido de forma precipitada. O Prof. Rêmulo concordou com a proposta do Prof. Wilian sobre o DCC
se pronunciar oficialmente sobre a reestruturação curricular, emitindo um documento a ser encaminhado às instâncias superiores. O
Prof. Monserrat concordou com os colegas anteriores e criticou a forma como vem sendo conduzido o processo. Concordou também
que o DCC deve se pronunciar contra a reestruturação, mesmo que ela seja feita “goela abaixo”. No caso da reestruturação curricular
ser inevitável, o Prof. Monserrat argumentou que o DCC deve procurar causar o menor dano possível, aproveitando disciplinas já da
grade ou incluindo disciplinas realmente úteis como inglês instrumental e “uso de computadores” com software livre. O Prof. Saúde
argumentou que não é contra nem a favor que o DCC se pronuncie oficialmente contra o tema. Argumentou ainda que é à favor da
disciplina de “inglês instrumental”, devido a dificuldade dos alunos com inglês técnico e devido aos alunos evitarem bibliografia em
inglês nas disciplinas. O Prof. Joaquim propôs a alteração dos nomes das disciplinas do núcleo fundamental, como, por exemplo,
“introdução a computação” ao invés de “uso de computadores” e “inglês instrumental” ao invés de “língua inglesa”. O Prof. Joaquim
concordou com a argumentação de outros professores de que algumas dessas disciplinas básicas, como o Cálculo 0, devem ter exames
de suficiência para os alunos. O Prof. Giacomin comentou que discordava de quase tudo dito pelo Prof. Wilian e argumentou que a
Universidade deve mesmo ter Cálculo 0 devido às dificuldades que o alunos enfrentam em Cálculo 1 e outras disciplinas, por falta de
base matemática. O Prof. Giacomin argumentou ainda que é à favor da disciplina de “introdução aos cursos da UFLA”, ao invés de
"introdução ao curso" para o qual o aluno prestou vestibular. Isto permitirá ao aluno ter uma visão global da Universidade e ter um
entendimento das outras áreas de ensino, podendo decidir se continua no curso em que está matriculado, ou se muda para outro curso.
Isto poderá reduzir futuras evasões devido ao desconhecimento do curso. O Prof. Valter argumentou que a disciplina de Ética possui
diversas especificidades e que não convém colocar no 1º semestre. A Profa. Marluce argumentou que não é recomendável que o DCC
simplesmente se pronuncie oficialmente contra a reestruturação curricular, sem apresentar argumentos ou contribuições, pois, esta
reestruturação já está começando pela definição de disciplinas do Núcleo Fundamental Comum. Portanto, é necessário sugerir as
disciplinas, dentro do rol sugerido, mais adequadas para os cursos de BCC e BSI. A Profa. Marluce concordou com exames de
suficiência e destacou a importância de haver disciplinas como “inglês instrumental”, "uso de computadores", "matemática básica" e
"comunicação e expressão". O Prof. Rudini concordou com a argumentação de vários colegas e comentou que a reestruturação
curricular é um assunto sério demais para ser feito de forma precipitada. Argumentou que a UFLA deveria ter observado as
experiências de outras instituições de renome, como USP, UNICAMP e ITA, onde os cursos são agrupados por área de similaridade,
agrupando departamentos em institutos. O Prof. Rudini argumentou ainda que, nessas instituições, o aluno possui um núcleo
fundamental comum, geralmente de dois anos, podendo inclusive mudar de curso no 3º ano entre os cursos do instituto. O Prof. Rudini
destacou ainda a importância do DCC fazer algum tipo de pronunciamento que não cause constrangimentos e seja construtivo. O Prof.
Rudini sugeriu as disciplinas de inglês instrumental, português, cálculo 0 e destacou a importância de haver uma disciplina de filosofia
e metodologia da ciência. Destacou ainda o problema de disciplinas que podem se desviar para conteúdos com viés político segundo a
vontade do professor, como ética, ciências políticas, filosofia e sociologia. O Prof. Rudini argumentou que, nesses casos, o melhor é
fechar o conteúdo, como história da filosofia ou filosofia da ciência. O Prof. Zambalde concordou com diversos pontos do Prof. Wilian
e destacou que universidade é universalidade de pensamentos, não podendo tratar todo mundo da mesma forma e também comentou
sobre a criação de institutos para agregar cursos comuns, dando tratamento diferenciado para os cursos. O Prof. Bráulio argumentou
que poderia ser enviada proposta do DCC de diluir disciplinas do núcleo fundamental durante o curso, principalmente as disciplinas de
humanidades. Aprovada proposta do Prof. Wilian do DCC se pronunciar contra o núcleo fundamental comum no 1º semestre com 12
votos a favor e 5 abstenções. Aprovada proposta do Prof. Thiago em se fazer outra assembléia para se continuar a discussão na terçafeira dia 09 de Setembro de 2008 às 13:00 com 8 votos a favor. 2) Assuntos Gerais. O Presidente informou que a Cláudia tomou
posse, mas não ficará no DCC. Informou ainda que o nome do novo secretário é Daniel Marton Norberto e que o mesmo já tomou
posse. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às onze horas e quarenta e três minutos, e, para constar, eu,
professor Rudini Sampaio, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 04
de Setembro de 2008.
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