ATA DA 127ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 12 de Maio de 2009
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Realizada às quinze horas do dia doze de maio 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, Ahmed Ali Abdalla Esmin, 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, Joaquim Quinteiro Uchôa, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Thiago de Souza
Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo
Ferreira de Souza. O presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção
e aprovação de Ata Anterior 126. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Finalização da matriz curricular BSI 1) Assuntos
Gerais. O Prof. Thiago parabenizou o Prof. Joaquim pela conquista do título de doutor pela UFMG. 2) Correção e
Aprovação de Ata Anterior 126. O Prof. Wilian informou que tinha várias modificações por parte dele para serem
incluídas na Ata e, por isso, sugeriu passar a aprovação da Ata para a próxima assembleia. Aprovado por unanimidade. 3)
Avisos e esclarecimentos. O Presidente informou que na próxima AD será discutida a distribuição de disciplinas e
definição de horário para o 2º semestre de 2009, tendo como detalhe importante os novos professores concursados que
farão parte do DCC e a questão da volta da Profa. Olinda que está de licença. Pediu aos professores que usam o anfiteatro
do DCC para aplicar provas ou para desenvolver outra atividade, que monitorem os alunos, pois, as faxineiras do
departamento reclamaram que muitos alunos estão rabiscando as carteiras e isso, com o tempo, pode deteriorar as
mesmas. 4) Finalização da matriz curricular BSI. A professora Marluce apresentou a matriz curricular de BSI com um
tempo de duração de quatro anos e meio, mas, por votação, a maioria decidiu que o tempo de curso deveria ser de quatro
anos, sem aulas aos sábados e com algumas disciplinas ministradas à distância, sendo que a avaliação será presencial.
Após ampla discussão, a nova matriz curricular de BSI ficou definida conforme anexo a esta Ata e com as seguintes
modificações em relação à proposta inicial de quatro anos e meio: a) COM114 - Projeto Orientado I – foi colocado no 5º
módulo; b) EAS276 – Administração Estratégica – foi para o 6º módulo; c) COM178 – Sistemas de Informação – foi
substituída pela COM228 – Sistemas e Tecnologia de Informação – indo para o 5º módulo; d) o número de créditos de
eletivas no 6º módulo aumentou de 4 para 6; e) o número de créditos de eletivas no 7º módulo aumentou de 8 para 10; f)
PRG214 – Projeto Orientado II – foi para o 8º módulo; g) as disciplinas que foram indicadas para ficar com 50% da
carga horária a distância são: COMXXX ( Banco de Dados II), COM228 (Sistemas e Tecnologia de Informação),
COM194 (Gerência de Projetos), COM172 (Interface Homem-Máquina), COM233 (Governança de TI), COM224
(Empreendedorismo em SI), COM218 (Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação), COMXXX (Recuperação da
Informação) e três disciplinas eletivas. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e
quarenta e cinco 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, 12 de maio de 2009.
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