ATA DA 126ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 29 de Abril de 2009
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Realizada às quinze horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e nove, 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
docentes: Adriano Olímpio Tonelli, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de
Resende, Braulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de
Castro, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo
Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, do representante
técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e dos representantes discentes Diego Bachim Giroto e Mailton Galdino
Dias. O presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correções e
aprovações de Atas Anteriores 124 e 125. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Finalização da matriz curricular BCC / BSI 1)
Assuntos Gerais. Não houve. 2) Correções e Aprovações de Atas Anteriores 124 e 125. As atas 124 e 125 foram
aprovadas sem alterações. 3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente informou que o Prof. Rudini, quando ainda era
docente do DCC, deixou vários materiais entre apostilas e livros e os mesmos estão à disposição de quem se interessar.
Informou também que a chefia emitiu uma portaria nomeando uma comissão composta pelos professores Thiago de
Souza Rodrigues, Adriano Olímpio Tonelli e técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Ariana da Silva
Lauredo com a finalidade de apurar os atos de vandalismo que vêm ocorrendo no DCC. 4) Finalização das matrizes
curriculares BCC/BSI. O professor Braulio justificou a importância da discussão deliberativa em Assembleia
Departamental das matrizes curriculares dos cursos do DCC em função do calendário definido pela PRG. Também
comentou da necessidade de uma reunião com os professores para encaminhamentos sobre a relação de disciplinas e sua
alocação nas matrizes curriculares. Após ampla discussão, a nova matriz curricular de BCC ficou definida conforme
anexo a esta Ata. As principais decisões foram: a) alteração na Disciplina COM152 (Introdução à Ciência da
Computação), a disciplina passou de 4 créditos para 2 créditos; b) a disciplina Língua Inglesa I passou para o 1º período e
a disciplina Língua Inglesa II passou para o 2º período; c) a disciplina Computação Gráfica passou a ser obrigatória, com
1 voto contra e 1 abstenção; d) a disciplina COM176 (Compiladores) permaneceu como obrigatória; e) a disciplina de
Eletrônica Básica passou a chamar-se Circuitos Eletrônicos e sua carga horária aumentou para 6 créditos para satisfazer
as exigências do núcleo de ciências básicas de acordo com as diretrizes da SBC para o curso. Caso a disciplina de Física
venha a se tornar com 4 créditos, então a disciplina de eletrônica volta a ter 4 créditos; f) a disciplina Sistemas Digitais
passou a chamar-se Circuitos Digitais e sua carga horária foi aumentada para 6 horas/semana para conter o início do
conteúdo de Arquitetura de Computadores necessária para a disciplina de Sistemas Operacionais do período seguinte; g)
a disciplina de Arquitetura de Computadores foi desmembrada em 2 disciplinas para cumprir o conteúdo. Houve
discussão a respeito do tempo de curso de Sistemas de Informação, mas, nada ficou decidido, sendo prorrogada para a
próxima assembleia a discussão deste tema. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete
horas e trinta minutos, e, para constar, eu, Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente Ata, que após leitura e
aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 29 de abril de 2009.
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