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Realizada às nove horas do dia sete de novembro de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da 1 
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, Antônio Maria Pereira de Resende, Bráulio Adriano de 3 
Mello, Cristiano Leite de Castro, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, 4 
Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Valter Vieira 5 
de Camargo e Wilian Soares Lacerda, dos representantes dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e 6 
Éder Teixeira de Andrade e do representante discente Nestor Vicente Soares Netto. O presidente desta colocou os 7 
assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correções e aprovações de Ata Anterior 118. 3) 8 
Avisos e esclarecimentos. 4) Renovação de afastamento da Profa. Renata e da Profa. Olinda. 5) Redistribuição de 9 
Disciplinas 2009/s1. 1) Assuntos Gerais. O Presidente solicitou autorização dos membros da assembléia para a 10 
participação do Prof. Paulo Bermejo. Aprovado por unanimidade. Profa. Marluce informou que haverá corte de energia 11 
na segunda-feira próxima (10/11/2008) de 11:00 às 14:30. Prof. Giacomin informou que os alunos pediram para usar os 12 
laboratórios no JOCOMP durante os dias 15 e 16 de novembro de 2008. Porém ele, como coordenador dos laboratórios 13 
de computação, estava inclinado a não permitir o empréstimo dos laboratorios para o JOCOMP, alegando que isto seria 14 
uma forma de punir os alunos pelo uso indevido dos laboratórios como centro de jogos eletrônicos em dias de trabalho 15 
normal. Esta prática não é autorizada aos alunos e esta proibição consta no documento de políticas de uso dos 16 
laboratórios, o qual os alunos recebem e assinam. O Prof. João Giacomin avisou que foram comprados dois no-breaks 17 
(unidades de manutenção de energia) para os computadores servidores de redes do DCC, conforme havia sido solicitado 18 
ao setor de compras da UFLA. Porém os equipamentos comprados não funcionam adequadamente, não suportando a 19 
carga imposta pelos servidores, o que leva ao desligamento desses computadores quando ocorre falta de energia elétrica 20 
no DCC. O Prof. João Giacomin informou que comprou o restante das correntes e obteve no setor de compras da UFLA 21 
o restante dos cadeados que serão usados para prender os 150 computadores e respectivos cabos às mesas dos 22 
laboratórios de computação do DCC. Prof. Rêmulo pediu para olhar a possibilidade de se ter impressora na parte de 23 
baixo do DCC. Prof. Heitor expôs que é necessário começar a pensar na possibilidade de alocar a Secretaria do DCC no 24 
espaço que existe na entrada do prédio e de repartir as salas que estão com muito espaço utilizando divisórias, com o 25 
intuito de aumentar o número de salas disponíveis para professores. O Prof. Antônio, referindo também a este assunto, 26 
sugeriu alocar a Secretaria do DCC e colegiado onde é, atualmente, o Laboratório de Engenharia de Software, fazendo 27 
uma abertura na parede virada para a entrada principal, para servir como local para atender o público. O discente Nestor 28 
comunicou que a Semana da Computação - SECOM , ocorrida no período de 3 a 5 de novembro, foi um sucesso. Prof. 29 
Valter informou que passou no concurso para a Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e deverá estar lá em março 30 
de 2009. Prof. Antônio pediu manutenção nas janelas, pois, o período de chuvas está começando e está havendo entrada 31 
de água para dentro de algumas salas. Prof. Joaquim ratificou a necessidade dessa manutenção e pediu para ver a 32 
possibilidade de se ter o escaninho na entrada do DCC, pensando nos professores que trabalham na parte de baixo do 33 
prédio. 2) Correções e aprovações de Ata Anterior 118. A ata 118 foi aprovada por unanimidade com as seguintes 34 
correções: na linha 24 colocar os títulos dos projetos de pesquisa citados na ata. 3) Avisos e esclarecimentos. O 35 
Presidente informou que o semestre termina no dia 6/12/2008 e é preciso marcar a data de confraternização do DCC. 36 
Prof. Antônio sugeriu dia 13/12/2008 e, posteriormente, se verificará o lugar que ocorrerá a confraternização. Foram 37 
sugeridos vários locais por parte dos presentes como o CIUNI, casa do Prof. Cristiano, Clube de Campo ou sítio do Prof. 38 
Zambalde. 4) Renovação de afastamento da Profa. Renata e da Profa. Olinda. Prof. Heitor propôs que a renovação 39 
de afastamento para o doutorado da Profa. Renata seja incondicional. Proposta não teve apoio. Prof. Giacomin propôs 40 
que a renovação do doutorado da Profa. Renata fique condicionada simplesmente a uma apresentação, esclarecendo sobre 41 
o seu doutorado.  Prof. Zambalde propôs que somente depois da apresentação da Profa. Renata, seja analisada a 42 
renovação de afastamento. Proposta aprovada pela maioria, tendo 1 voto contra (Prof. Heitor) e 1 abstenção (Profa. 43 
Juliana). A Profa. Olinda não pediu renovação de seu afastamento. 5) Redistribuição de Disciplinas 2009/s1. O assunto 44 
foi colocado na pauta porque, mesmo tendo sido aprovado na reunião anterior (20/10), sofreu alterações e criou 45 
discordância entre alguns professores. As mudanças propostas resultaram de acordo entre todos os professores 46 
envolvidos. O Prof. Ahmed assumiu a disciplina COM210 que estava com o Prof. Cristiano. Prof. Cristiano assumiu a 47 
disciplina COM209 que estava com o Prof. João Giacomin e Prof. João Giacomin assumiu a disciplina COM220 (turma 48 
do curso de Licenciatura em Matemática) que estava com Prof. Ahmed. A Profa. Juliana assumiu a disciplina COM172 49 
(turma do curso de Sistemas de Informação) que estava com o Prof. André Zambalde e Prof. André Zambalde assumiu a 50 
disciplina COM152 que estava com a Profa. Juliana. O Prof. Paulo Henrique comunicou que havia solicitado 51 
ao Colegiado de Curso de Graduaçao em Ciência da Computação que trocasse a disciplina eletiva COM228 que estava 52 
sob sua responsabilidade pela disciplina COM223, continuando esta sob sua responsabilidade. O Prof. Ahmed propôs 53 
aprovar as mudanças na distribuição de disciplinas para o primeiro semestre de 2009. Aprovado por unanimidade. O 54 
Prof. Ahmed se retirou da Assembléia Departamental. O Prof. André Saúde comunicou um pedido do Prof. Wilian para 55 
que a disciplina COM220 (turma de Bacharelado em Educação Física) fosse transferida para a responsabilidade do Prof. 56 
João Giacomin. O Prof. Wilian argumentou que ficará com 12 horas aulas semanais no primeiro semestre de 2009s1 57 
enquanto o Prof. João Giacomin ficará com apenas 8, portanto a transferência de carga horária solicitada é uma questão 58 
de uniformidade de encargos didáticos. O Prof. Joaquim chamou a atenção para o fato que esta tranferência de 59 
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responsabilidade feria à regra número 2 das Normas de Distribuição de disciplinas, a qual foi aprovada pela Assembléia 1 
Departamental do DCC. A regra número 2 diz que os professores do DCC devem assumir no mínimo 8 horas aula de 2 
disciplinas obrigatórias por semestre. O Professor João Giacomin lembrou que a proposta do Prof. Wilian fere também a 3 
regra número 7, que estabelece que o professor responsável por uma disciplina deve assumí-la por pelo menos dois 4 
períodos consecutivos. O Prof. Wilian assumiu a referida disciplina apenas em 2008s2. Prof. Wilian declarou que as 5 
regras criadas para distribuição das disciplinas ficaram simples, porém rígidas demais de tal forma que contém 6 
falhas. Citou como exemplo que ele próprio não pode seguir as regras na primeira vez que foram implantadas, pois não 7 
havia disciplina para lecionar. Declarou ainda que estas mesmas regras não atendem a idéia de uniformizar a distribuição 8 
da carga horária entre os professores, o que seria o justo, pois todos tem outras atividades de pesquisa, extensão e 9 
administração. E acrescentou: "é inadmissível um professor dar 50% a mais de aula que outro".   O Prof. Joaquim propôs 10 
que não fossem feitas mais alterações na distribuições de carga horária para o primeiro semestre de 2009. Aprovado por 7 11 
votos a favor e 4 votos contrários. O Prof. André Zambalde propôs que o Prof. Ahmed seja o coordenador do MINTER. 12 
Proposta aprovada. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às onze horas e cinqüenta minutos, e, 13 
para constar, eu, professora Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada 14 
pelos presentes nesta reunião. Lavras, 7 de novembro de 2008. 15 


