ATA DA 117ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 22 de Setembro de 2008
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Realizada às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dois 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: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Antônio Maria Pereira de
Resende, Bráulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Heitor Augustus
Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi,
Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza
Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, dos representantes dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de
Souza e Éder Teixeira de Andrade e do representante discente Nestor Vicente Soares Netto . O presidente
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Correções e aprovações de Atas Anteriores:
113,114 e 115 2) Avisos e esclarecimentos 3) Aprovação de Relatórios de Viagens 4) Normas de uso do
anfiteatro do DCC 5) Aprovação de ofertas de Cursos Lato Sensu. 6) Alteração da Comissão de
Gerenciamento da Utilização dos Laboratórios de Pesquisa 7) Aprovação de Distribuição de Disciplinas
Eletivas nos semestres 8) Alteração no Regimento do DCC sobre secretário da Assembléia 9) Proposta para
agilizar as reuniões do Departamento 10) Assuntos Gerais 1) Correções e aprovações de Atas Anteriores
113, 114 e 115. As Atas 113, 114 e 115 foram aprovadas por unanimidade. 2) Avisos e esclarecimentos. Não
houve. 3) Aprovação de Relatórios de Viagens. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagens dos
professores Valter, Luiz Henrique e Juliana. 4) Normas de uso do anfiteatro do DCC. O presidente
apresentou as normas de uso do anfiteatro do DCC. Prof. Rudini propôs a inclusão de um item sobre o acesso
exclusivo a partir da entrada lateral do departamento e sobre o uso restrito ao anfiteatro e dependências, para
evitar constrangimentos aos professores com salas no andar térreo. Propôs ainda a aprovação das normas com
essas alterações. Propostas aprovadas com um voto contrário. 5) Aprovação de ofertas de Cursos Lato
Sensu. Prof. Heitor propôs aprovação da seguinte oferta de curso Lato Sensu: "MBA Executivo em
Governança de Tecnologia da Informação" com alteração no número de encontros presenciais (serão
realizados 1 encontro virtual de apresentação do curso, professores e disciplinas e 3 encontros presenciais) .
Aprovada por unanimidade. 6) Alteração da Comissão de Gerenciamento da Utilização dos Laboratórios
de Pesquisa. Na 90º AD de 19 de junho de 2007, foi definida a criação dessa comissão com período de um
ano. Prof. Joaquim propôs a extinção dessa comissão, passando a responsabilidade para a câmara de pesquisa.
Aprovado por unanimidade. Prof. Heitor parabenizou o trabalho da comissão. 7) Aprovação de Distribuição
de Disciplinas Eletivas nos semestres. Prof. Heitor propôs a reclassificação da disciplina “Extração do
Conhecimento e Inteligência de Negócios” para a área de Otimização e a disciplina “COM227 - Programação
Orientada a Aspectos” para a área de Programação e Algoritmos. Proposta aprovada com duas abstenções:
uma delas do Prof. Giacomin. Prof. Heitor propôs ainda que a disciplina "COM226 - Estudos Avançados em
Engenharia de Software" seja ofertada no primeiro e no segundo semestres. Proposta aprovada com 6 votos a
favor e 8 abstenções. Prof. Joaquim propôs a aprovação da distribuição das eletivas, sem a indicação acerca
dos professores responsáveis. Aprovado por unanimidade. Prof. Antônio Maria propôs passar a disciplina
“COM199 - Otimização Combinatória” para o primeiro semestre. Aprovado com 1 voto contra. 8) Alteração
no Regimento do DCC sobre secretário da Assembléia. O Presidente esclareceu a situação atual do
regimento acerca da função de secretário da Assembléia Departamental. Prof. Joaquim propôs que o
regimento fosse alterado permitindo que qualquer membro da assembléia pudesse exercer a função de
secretário. Proposta aprovada por unanimidade. 9) Propostas para agilizar reuniões. Prof. Bruno propôs
duas regras para incentivar a apresentação e discussão dos assuntos de pauta antes da assembléia
departamental: a de que pontos da pauta poderiam ser vetados por três membros da assembléia que
considerem o assunto insuficientemente discutido com antecedência e a eliminação do item "assuntos gerais"
no final das assembléias. Prof. Heitor levantou a preocupação de que a proposta permitiria que uma minoria
impeça a discussão de um assunto, se sobrepondo à maioria. Prof. Bráulio comentou que a assembléia poderia
ser agilizada pelo Presidente, limitando o tempo de quem está com a palavra e exigindo que os assuntos gerais
sejam comunicados no início da assembléia. Considerando que o tema era polêmico e a assembléia se estendia
além do prazo previsto, foi decidido que este item seja repassado para a próxima assembléia. 10) Assuntos
Gerais. Não houve. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e trinta
minutos, e, para constar, eu, professor Rudini Sampaio, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação,
será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 22 de setembro de 2008.
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