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Realizada às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de abril de dois mil e nove, na sala de reuniões do Departamento de Ciência 1 
da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos docentes Ahmed Ali 2 
Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bráulio Adriano de Mello, 3 
Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro 4 
Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, 5 
dos representantes Técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza e do representante Discente Iuri 6 
Deolindo Nogueira. Inicialmente o Presidente indicou o Prof. André Luiz Zambalde como secretário da reunião. Na seqüência foram 7 
colocados os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Ata Anterior 123. 3) 8 
Avisos e esclarecimentos. 4) Indicação efetiva do Secretário de Assembléia. 5) Aprovação de Relatórios de Viagem. 6) Aprovação de 9 
Projeto de Pesquisa. 7) Aprovação de autorização para participação em projetos e eventos (Prof. Bráulio). 8) Aprovação do Plano de 10 
Trabalho para acordo de mútua cooperação entre DCC/UFLA e DECC e PPGEmCT/URI. 9) Proposta de extinção da disciplina 11 
COM183. 10) Alteração da ementa e conteúdo da disciplina COM233 (a ser oferecida na matriz a valer a partir de 2009/2). 11) 12 
Apreciação das Normas para afastamento para Pós - Doc. 12) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. 1) 13 
Assuntos Gerais. O Discente Iuri comentou sobre o fato da interrupção da internet por quinze dias para os alunos do departamento 14 
devido ao vandalismo ocorrido no laboratório do DCC onde alguém puxou todos os cabos de conexão dos computadores deste 15 
laboratório. Sugeriu, então, a colocação de câmeras para aumentar a segurança no departamento. O Técnico-administrativo Eder 16 
informou que o assunto em Assembléia Departamental, mas, a Reitoria da UFLA alega que não há verba para a aquisição das câmeras. 17 
Prof. Bruno pediu que quando houver este tipo de interrupção, que seja colocado um cartaz nas portas dos laboratórios avisando sobre 18 
a interrupção. Profa. Ana Paula comentou que os banheiros estão sujos e questionou se o serviço está sendo feito de maneira adequada, 19 
solicitou que seja reservado um banheiro exclusivo para os professores, funcionários e visitantes. Prof. João agradeceu os votos na 20 
eleição que o elegeu para subchefe do DCC. Prof. Ahmed informou que o Prof. Marcelo Oliveira do DEX aceitou assumir a 21 
coordenação do Curso Lato Sensu MPS (Melhoria de Processo de Software). O Presidente parabenizou o Prof. João Giacomin como o 22 
novo subchefe do DCC e comentou sobre a sugestão de se reservar banheiro para os professores e funcionários do DCC devido à 23 
ocorrência freqüente de sujeira e furtos de papel. Ficou decido reservar os dois banheiros (masculino e feminino), localizados ao lado 24 
do Laboratório de Graduação serão reservados com entrega de uma cópia de chave para cada professor e funcionário do DCC. 2) 25 
Correção e Aprovação de Ata Anterior 123. Aprovada com as seguintes correções: substituição na linha 6 de “Deolingo” por 26 
“Deolindo”, substituição na linha 21 de “avaliar quem receberá o prêmio” por “substituí-lo”, retirada de uma vírgula, na linha 31, após 27 
a palavra “abstenção” e retirada da linha 43 da referida Ata. 3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente comentou que, em relação à 28 
solicitação do Prof. Antônio Maria em se fazer resumos sobre as reuniões do CUNI, foi solicitado pelos participantes das reuniões à 29 
Chefe de Gabinete disponibilizar as atas destas reuniões na internet e, além disso, ele, o chefe do DCC, sempre vem informando sobre 30 
decisões de interesse do DCC por e-mail. 4) Indicação de Secretário de Assembléia. O Prof. André Zambalde manifestou interesse 31 
em ser o novo secretário da AD, sendo proposta pelo Presidente a aprovação do seu nome. Aprovado por unanimidade. 5) Aprovação 32 
de Relatórios de Viagem. O Presidente propôs aprovar os seguintes relatórios: André Zambalde – Florianópolis-SC – 19/02/09 a 33 
20/02/09 – Defesa de doutorado do Prof. Paulo Bermejo. Cristiano Leite – BH-MG – 21/11/08 – Assistir a uma defesa de dissertação 34 
no PPGEE (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) da UFMG. Cristiano Leite – BH-MG – 09/12/08 a 11/12/08 – 35 
Reunião com orientador e grupo de pesquisa na UFMG. Joaquim – BH-MG – 26/02/09 a 27/02/09 – Encontro com o orientador. 36 
Joaquim – BH-MG – 13/03/09 – Encontro com o orientador. Joaquim – BH-MG – 01/04/09 – Encontro com o orientador. Juliana – 37 
Campinas-SP – 02/03/09 a 04/03/09 – Cumprimento de créditos para o doutorado (Disciplina: Teoria dos Grafos). Juliana – Campinas-38 
SP – 09/03/09 a 11/03/09 – Cumprimento de créditos para o doutorado (Disciplina: Teoria dos Grafos). Luiz Henrique – Viçosa-MG – 39 
27/03/09 – Participação em Banca de Dissertação no Departamento de Informática da UFV/MG. Luiz Henrique – BH-MG – 30/03/09 40 
– Participação em Banca de Dissertação de Mestrado no DCC/UFMG. Marluce – BH-MG – 10/03/09 – Reunião de Projeto na UFMG 41 
com a equipe do Prof. Wagner Meira Jr. Aprovados por unanimidade. 6) Aprovação de Projeto de Pesquisa. Aprovado por 42 
unanimidade o projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de um sistema de medição distribuída de umidade do solo utilizando 43 
uma Rede de Sensores Sem Fios” do Prof. Luiz Henrique, tendo a participação do Prof. João Giacomin e Prof. Geraldo Magela. 7) 44 
Aprovação de autorização para participação em projetos e eventos (Prof. Braulio). Prof. Braulio solicitou autorização para fazer 45 
uma viagem de estudos/pesquisa entre os dias 13 e 31 de julho de 2009, expondo que o desenvolvimento destas atividades é de 46 
interesse acadêmico para a UFLA e não trará prejuízo às atividades docentes e/ou compromissadas na UFLA. Prof. André Zambalde 47 
propôs aprovar a solicitação. Aprovada por unanimidade. 8) Aprovação do Plano de Trabalho para acordo de mútua cooperação 48 
entre DCC/UFLA e DECC/PPGEmCT/URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões). O Presidente 49 
explicou a importância do projeto, sendo um plano de trabalho apresentado ao DCC/UFLA e a PROPEPG/URI para a celebração de 50 
Acordo de Mútua Cooperação Técnico-Científica. Prof. Rêmulo propôs aprovar. Aprovado por unanimidade. 9) Proposta de extinção 51 
da disciplina COM183. Prof. Rêmulo explicou que muitos alunos além de terem dificuldades em entenderem a abordagem 52 
relacionada à disciplina, são reprovados por incompatibilidade de créditos quando estes vêm transferidos de outros cursos e, por isso, é 53 
interessante a extinção desta disciplina.. Após ampla discussão, o Prof. Rêmulo propõs a substituição em todos os cursos das 54 
disciplinas COM183 e COM220 pela COM233 (com exceção da COM220 ofertada para SI). Proposta aprovada por unanimidade.  10) 55 
Alteração da ementa e conteúdo da disciplina COM233 (a ser oferecida na matriz a valer a partir de 2009/2). Após discussão na 56 
Assembléia Departamental, decidiu-se pela alteração da ementa e conteúdo e que esta ficasse a cargo do colegiado. Foi sugerido passar 57 
para o item 12 e o item 11 ser o primeiro item de discussão da próxima AD.  11) Apreciação das Normas para afastamento para 58 
Pós-Doc. Próxima reunião. 12) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. Como a discussão deste item não 59 
alcançou um consenso, o Prof. Wilian sugeriu que os itens 11 e 12 ficassem para a próxima AD, sendo discutidos logo no início da 60 
mesma. Sugestão acatada pelo presentes. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e trinta 61 
minutos, e, para constar, eu, Prof. André Zambalde, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes 62 
nesta reunião. Lavras, 15 de abril de 2009.  63 


