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Realizada às nove horas do dia dez de dezembro de dois mil e oito, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da Computação 1 
(DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla 2 
Esmin, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Braulio Adriano de Mello, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano 3 
Leite de Castro, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique 4 
Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Valter Vieira de Camargo e Wilian Soares Lacerda e do 5 
representante técnico-administrativo Éder Teixeira de Andrade. O presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte 6 
ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correções e aprovações de Ata Anterior 119 e 120. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de 7 
Relatórios de Viagem 5) Resultado da Comissão para estudar e apresentar soluções para o problema de Segurança do DCC. 6) Parecer 8 
sobre renovação dos Coordenadores da Comissão Lato Sensu 1) Assuntos Gerais. Wilian pediu para inserir o item “Prêmio de melhor 9 
monografia”. O Presidente sugeriu incluir na pauta como item 7. Aprovado por unanimidade. Prof. João informou que devido às 10 
mudanças que ocorrerão na UFLA quanto à distribuição de pessoal, o servidor técnico-administrativo do DCC Clayton vai para o CIN-11 
UFLA. Prof. Ahmed comentou que estará na cidade de Itajubá-MG no dia 11/12/2008 para fazer parte de uma comissão examinadora 12 
do Exame de Qualificação do Doutorado na UNIFEI. Prof. Zambalde informou que o ex-aluno Rodrigo Oliveira vai realizar pós- 13 
doutorado na Espanha na área de Interfaces homem-máquina da Telefônica. Prof. Valter comunicou que saiu, no início deste mês, a 14 
homologação do concurso para professor na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, para o qual foi aprovado e, saindo a 15 
nomeação, prevista para janeiro, deixará o DCC. 2) Correções e aprovações de Ata Anterior 119 e 120. A Ata 119 foi aprovada por 16 
unanimidade com as seguintes correções: substituição na linha 2 da página 2 de “hora” por “horas” e na mesma página na linha 3 de 17 
“disciplina obrigatória nos semestres” por “disciplinas obrigatórias por semestre”. A Ata 120 foi aprovada com 2 abstenções e com as 18 
seguintes correções: substituição na linha 50 de “Os professores fizeram sugestões para que o projeto de tese seja direcionado de forma 19 
um pouco mais abrangente na área computacional” por “Os professores sugeriram mudar o título do projeto de modo que este tivesse 20 
um maior direcionamento na área computacional” e na linha 51 foi declarada a saída do Prof. Joaquim da referida Assembléia 21 
Departamental durante a apresentação do Projeto de tese da Profa. Renata. 3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente comentou que 22 
ocorrerá no dia 12/12/2008, às 10 horas, no anfiteatro do DED, uma reunião promovida pela PRG para discutir a Universidade Aberta 23 
do Brasil – UAB, com o intuito de esclarecer, principalmente, os prós e contras da questão. Em virtude disso ficou marcado para o 24 
mesmo dia, às 14 horas, uma Assembléia Departamental Extraordinária às 14 horas para se aprofundar este assunto entre os 25 
professores do DCC. Comentou também que no CUNI ficou decidido a redução de 25 % dos cursos de Lato Sensu, continuando só 26 
com os que já estão. Disse também que o Tribunal de Contas da União auditou esses cursos em todo o país e, baseado nisso, o MEC 27 
determinou a regulamentação destes cursos. Com isso, acarretará problemas no limite orçamentário das universidades. O Presidente 28 
expôs que redistribuições e vacâncias que possam ocorrer resultarão em destinação de vagas direto para o DCC sem ir para a matriz de 29 
vagas. Comentou que o Prof. Cláudio sairá do DCC em janeiro, pois passou em um concurso na Universidade Federal do ABC em 30 
Santo André-SP. O Presidente comentou também que haverá demissões do pessoal terceirizado e, embora haverá reposição parcial de 31 
concursados, isso acarretará problemas operacionais, pedindo a compreensão de todos. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem 32 
Ahmed propôs aprovar os seguintes relatórios de viagens: Ahmed – Belo Horizonte-MG – 19/11/2008 a 19/11/2008 – Reunião do 33 
Projeto MINTER (Mestrado UFMG). André Zambalde – Belo Horizonte-MG – 19/11/2008 a 19/11/2008 – Reunião do Projeto 34 
MINTER (Mestrado UFMG). André Saúde – Belo Horizonte-MG – 19/11/2008 a 19/11/2008 – Reunião do Projeto MINTER 35 
(Mestrado UFMG). André Saúde – Campo Grande-MS – 13/10/2008 a 14/10/2008 – Participar no Congresso SIBGRAPI. André 36 
Saúde – Santa Rita do Sapucaí-MG – 10/11/2008 a 10/11/2008 – Reunião com o fundo Performa Investimentos Ltda., em busca de 37 
apoio para projeto de inovação tecnológica. André Saúde – Santa Rita do Sapucaí-MG – 10/09/2008 a 10/09/2008; 11/09/2008 a 38 
11/09/2008; 18/09/2008 a 18/09/2008; 24/09/2008 a 24/09/2008; 01/10/2008 a 01/10/2008; 08/10/2008 a 08/10/2008; 15/10/2008 a 39 
17/10/2008; – Participar do 3º Seed – Forum Finep em Santa Rita do Sapucaí. Heitor – Diamantina-MG – 23/11/2008 a 26/11/2008 – 40 
Participar em banca de concurso para professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Muruci. Joaquim – Belo 41 
Horizonte-MG – 30/10/2008 a 31/10/2008 – Ministrar palestra sobre o Moodle no IETEC – Instituto de Educação Tecnológica. 42 
Joaquim – Belo Horizonte-MG – 04/12/2008 a 05/12/2008 – Reunião com orientador, comissão da Bioinformática e visita ao 43 
laboratório de Inteligência Computacional do CPDEE. Juliana – Campinas-SP – 08/12/2008 a 09/12/2008 – Estudo para o EQG e 44 
reunião de projeto. Luiz Henrique – Belo Horizonte-MG – 19/11/2008 a 19/11/2008 – Reunião do Projeto MINTER (Mestrado 45 
UFMG). Aprovados por unanimidade. 5) Resultado da Comissão para estudar e apresentar soluções para o problema de 46 
Segurança do DCC. O prof. Wilian se retirou da Assembléia Departamental às 11h20min durante a discussão de segurança do DCC. 47 
Ficou decidido que os principais pontos a serem considerados são a colocação de alças nas janelas para serem trancadas com cadeados, 48 
uso de câmeras em pontos estratégicos e mudança da secretaria para frente do prédio para um melhor controle de quem entra e sai do 49 
DCC. 6) Parecer sobre renovação dos Coordenadores da Comissão Lato Sensu Joaquim sugeriu retirada desse item até se ter 50 
melhores definições da UFLA sobre o assunto. Aprovado por unanimidade. 7) Prêmio de melhor monografia André Zambalde 51 
propôs nomear o Prof. Rudini para presidente da comissão que avaliará as monografias e este nomeará os outros dois membros para 52 
compor a comissão. Aprovado por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às onze horas e 53 
quarenta minutos, e, para constar, eu, professora Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será 54 
assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 10 de dezembro de 2008. 55 
 56 


