ATA DA 120ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 14 de Novembro de 2008
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Realizada às quinze horas do dia quatorze de novembro 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, Bráulio
Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, João Carlos
Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo
Maia Alves, Thiago de Souza Rodrigues, dos representantes dos técnico-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza e
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) Assuntos Gerais. 2) Correções e aprovações de Ata Anterior. 3) Avisos e
esclarecimentos. 4) Apresentação do Projeto de tese da Profa. Renata. 5) Aprovação de Relatórios de viagem. 6)
Aprovação de Projeto de Pesquisa. 7) Renovação de afastamento do Prof. Paulo Bermejo e da Profa. Renata. 8)
Resultado da Comissão para estudar e apresentar soluções para o problema de Segurança do DCC. 9) Oferta de Cursos
Lato Sensu 10) Criação de mestrado em Computação Aplicada 11) Apreciação das Normas para afastamento para PósDoc 12) Parecer sobre renovação dos Coordenadores da Comissão Lato Sensu 1) Assuntos Gerais. O Presidente propôs
a autorização para participação da Profa. Renata na AD. Aprovado por unanimidade. Prof. Cláudio manifestou
agradecimento aos funcionários Eder e Clayton pelo trabalho realizado durante a SECOM, que possibilitou o sucesso do
evento. Informou também que haverá a reformulação da grade curricular do curso Bacharelado em Ciência da
Computação e pediu a colaboração de todos os professores. Prof. Joaquim solicitou providências novamente para o
problema da entrada de água pelas janelas de algumas salas do DCC. 2) Correções e aprovações de Ata Anterior. O
Prof. Bruno propôs que a Ata 119 ficasse em aberto para alterações necessárias e, na próxima Assembléia Departamental,
seja colocada para aprovação. Aprovado por unanimidade. 3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente explicou que se a
Profa. Olinda tirar férias no início de março estará em período letivo e não é permitido pela UFLA tirar férias no período
letivo. Alguns meses depois, entrará de licença a maternidade de seis meses e voltará na metade do segundo semestre de
2009, prejudicando a distribuição de carga horária no DCC. Portanto, é melhor que ela inicie com aulas no primeiro
semestre de 2009 e quando entrar de licença a maternidade será contratado um professor substituto. Comentou também
sobre cinco novas vagas destinadas ao DCC que contemplarão áreas de Introdução à Informática e Algoritmos e quinze
novas vagas todas para o DEG, via REUNI. Das vagas para o DCC, três deverão ser preenchidas até fevereiro de 2009.
Lembrou também que haverá vagas provenientes das exonerações dos Profs. Guilherme e Thiago e de uma possível
exoneração do Prof. Valter. Quanto ao processo de exoneração do Prof. Guilherme, o DCC terá que conversar na Reitoria
para conseguir trazer a vaga para o Departamento, pois quando há exoneração do professor a vaga é enviada para a
matriz de vagas da UFLA. Informou que os professores Humberto e Mariane, que atualmente encontram-se na
Universidade Federal de Alfenas, estão interessados em vir para o DCC/UFLA. Prof. Antônio Maria sugeriu que se
estude a viabilidade da vinda deles para o DCC, através da análise de seus currículos Lattes. O Presidente informou que,
de acordo com a reunião da última terça-feira, a Reitoria tem um planejamento de eliminar os cursos de Lato Sensu em
quatro anos, sendo encerrada a criação de novas em dois anos. O objetivo da Reitoria é de se desligar da FAEPE, ficando
somente com a verba de OCC (Outros Custeios e Capital) da UFLA para cobrir gastos com a universidade. Porém, vários
departamentos dependem de verba proveniente do Lato Sensu e por isso deverão ser realizados cortes de gastos.
Comentou que haverá cortes dos serviços terceirizados, diminuindo o número de secretários de graduação e pósgraduação e rescisão de contrato com a ZL (empresa que administra o serviço terceirizado na UFLA), além de cortes de
despesas como energia elétrica e telefone e uma possível cobrança para publicar na revista INFOCOMP, como meio de
cobrir os gastos desta. Informou também que os horários da UFLA serão alterados. As secretarias funcionarão de 8 às 12
horas e de 14 às 18 horas, para desafogar o fluxo de veículos nos horários de pico. Os horários de aula continuarão
normalmente. Lembrou que o pagamento de inscrição para participação em congresso Qualis A B ou C, nos quais se
tenha publicação de artigo somente será realizado com recibo original, em nome da FAEPE e com apresentação de
pedido de auxílio negado por outros órgãos como a FAPEMIG e o CNPq. Essa rubrica de auxílio não deverá ser
confundida com o auxílio de R$600,00 por professor. Com os cortes previstos, os R$ 20.000,00 para pagamentos de
inscrições em congressos ficam garantidos, mas os R$ 600,00 para cada professor não será mantido. Informou que, com
relação ao MINTER, o Pró-Reitor da PROPLAG, Prof. Scolforo, afirmou manter o compromisso de custear os gastos do
MINTER com a UFMG no valor de R$ 20.000,00 por ano. 4) Apresentação do Projeto de tese da Profa. Renata. A
Profa. Renata apresentou o seu projeto de tese intitulado “Desigualdade e crescimento econômico: prosperidade ou
armadilhas da pobreza no Brasil ?”. Os professores sugeriram mudar o título do projeto de modo que este tivesse um
maior direcionamento na área computacional. O Prof. Joaquim registrou a sua saída durante a discussão deste item da
pauta. . 5) Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagens dos seguintes
professores: Ahmed – Juiz de Fora-MG – 21/10/2008 a 22/10/2008 – Ministrar palestra e participar da Semana da
Computação. Antônio Maria – Campinas-SP – 13/10/2008 a 17/10/2008 – Participar do Simpósio Brasileiro de
Engenharia de Software, com a apresentação de 7 artigos e resumos publicados. Cláudio – João Pessoa-PB – 29/08/2008
a 08/09/2008 – Apresentar artigos aceitos no XL Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (XL SBPO) e visitar a
Universidade Federal da Paraíba para realização de contatos científicos. Cristiano – Salvador-BA – 27/10/2008 a
31/10/2008 – Participar do SBRN 2008 (10th Brasilian Symposium on Neural Networks) e apresentar o artigo
“Optimization of the Area Under the ROC Curve”. Heitor – Campinas-SP – 13/10/2008 a 17/10/2008 – Participar do
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Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, com a apresentação de 7 artigos e resumos publicados. Juliana –
Campinas-SP – 14/10/2008 a 17/10/2008 – Participar do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software / SAST /
WTES. Juliana – Campinas-SP – 10/11/2008 – Participar de estudo para o exame de qualificação geral. Marluce –
Campo Grande-MS – 28/10/2008 a 02/11/2008 – Participar do 20th International Symposium on Computer Architecture
and High Performance Computing (SBAC-PAD 2008). Valter – Marília-SP – 18/09/2008 a 19/09/2008 – Orientação de
alunos de Mestrado, Iniciação Científica e TCC na UNIVEM de Marília. Valter – Marília-SP – 09/10/2008 a 10/10/2008
– Orientação de alunos de Mestrado, Iniciação Científica e TCC no UNIVEM de Marília. Valter – Campinas-SP –
13/10/2008 a 15/10/2008 – Participar do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software para apresentação de tutorial, de
banca do WTES (Workshop de teses e dissertações) e da organização do II LA-WASP (Workshop Latino-Americano de
Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos). Valter – São Carlos-SP – 28/10/2008 a 29/10/2008 – Participar em
reunião de Projeto de Pesquisa. Aprovado por unanimidade. 6) Aprovação de Projeto de Pesquisa. Aprovados por
unanimidade o projeto do Prof. Wilian intitulado “Síntese de Circuitos Eletrônicos Analógicos/Digitais utilizando
Computação Evolutiva (Hardware Evolutivo)”, dois projetos do Prof. André Zambalde intitulados “Entre a pesquisa e a
inovação tecnológica: o desafio da transformação do conhecimento em desenvolvimento nas instituições de Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais (ICTs)” e “Planejamento estratégico situacional aplicado a segurança pública” e dois
projetos do Prof. Bráulio intitulados “Gerenciamento otimista do tempo para a sincronização entre elementos
heterogêneos no backbone de simulação DCB” e “Ambiente de simulação heterogênea no projeto de sistemas para a
Agricultura de Precisão ”. 7) Renovação de afastamento do Prof. Paulo Bermejo e da Profa. Renata. O Prof. Paulo
Bermejo não pediu renovação de seu afastamento. Prof. Antônio Maria propôs aprovar o afastamento da Profa. Renata
mediante esta direcionar seu projeto de tese de forma um pouco mais abrangente na área computacional. Aprovado com 2
abstenções. 8) Oferta de Cursos Lato Sensu Prof. Cláudio informou do cancelamento da oferta de curso Lato Sensu de
Orientação a Objetos e Aspectos do primeiro semestre de 2009. 9) Criação de mestrado em Computação Aplicada
Prof. Zambalde propôs que se aprove a apresentação de proposta de criação do mestrado em Computação Aplicada na
UFLA, atendendo ao edital APCN CAPES. Aprovado com uma abstenção. O Presidente deu por encerrada a Assembléia
Geral do DCC, às dezessete horas e cinqüenta minutos, e, para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a
presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 14 de novembro de 2008.
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