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Realizada às quinze horas do dia vinte de maio de dois mil e nove, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da 1 
Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos docentes: 2 
Adriano Olímpio Tonelli, Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Antônio Maria Pereira de Resende, 3 
Braulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, João 4 
Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues 5 
Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves e Wilian Soares Lacerda e dos representantes técnico-6 
administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza. Antes de iniciar a seção, o Presidente da 7 
Assembléia indicou o Prof. Rêmulo Maia como secretário desta reunião. O presidente colocou os assuntos a serem 8 
tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correções e aprovações de Atas Anteriores 126 e 127. 3) Avisos e 9 
esclarecimentos. 4) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. 5) Proposta de alteração das Normas de 10 
Distribuição de Disciplinas. 6) Aprovação de Relatórios de Viagem. 7) Aprovação de Projeto de Pesquisa. 8) 11 
Reestruturação curricular: aprovação de disciplinas do DCC. 1) Assuntos Gerais. O Presidente informou que o CNPQ 12 
renovou a bolsa de pós-doutorado do Prof. Ricardo Martins e pediu que todos já fossem pensando no assunto, pois, terá 13 
que passar por assembléia departamental este pedido de renovação. Prof. Paulo Bermejo informou que a empresa 14 
SERVSAN, que presta serviço terceirizado na UFLA, estava cortando a grama sem uma proteção adequada no fundo do 15 
departamento e, com isso, uma pedra foi arremessada quebrando a janela da sua sala. Foi encaminhado o pedido através 16 
da Secretaria do DCC para que a empresa se pronuncie, mas, até agora nada foi resolvido. 2) Correções e aprovações de 17 
Atas Anteriores 126 e 127. A ata 126 foi aprovada por unanimidade. A Ata 127 foi aprovada por unanimidade com a 18 
seguinte correção: substituição na linha 25 de “par ao” por “para o”. 3) Avisos e esclarecimentos. O presidente informou 19 
que a pessoa responsável pela faxina constatou que as carteiras do anfiteatro estavam rabiscadas. O Prof. Antônio Maria 20 
se pronunciou afirmando que um dia antes ele havia aplicado prova lá, mas, alegou que é quase impossível vigiar os 21 
alunos para impedir este tipo de coisa. Com isso, o presidente pediu a todos que, mesmo diante dessa dificuldade, 22 
continuem alerta de modo a se tentar evitar esse tipo de vandalismo. 4) Apreciação das Normas para afastamento 23 
para Pós-Doc. Prof. Luiz Henrique, como membro da comissão que elaborou as normas, expôs os principais itens, 24 
complementado pelo Prof. Ahmed que sugeriu que se discuta item a item, sendo essa sugestão acatada por todos. Foram 25 
feitas várias modificações nas normas, deixando, no entanto, de se aprovar mudanças nos artigos 3º e 5º da mesma. 26 
Diante da necessidade de um tempo maior para as discussões, o Prof. Ahmed sugeriu que se fizesse uma AD 27 
extraordinária. Aprovado por unanimidade. O Presidente sugeriu alterar a ordem da pauta para que se discutisse os itens 28 
8,6 e 7 nesta ordem. Aprovado por unanimidade. 5) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. 29 
6) Aprovação de Relatórios de Viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagens dos seguintes professores: 30 
Ahmed – Maceió-AL – 17 a 20/03/2009 – Participação no Fórum dos coordenadores da UAB. André Saúde – Belo 31 
Horizonte-MG – 07 a 08/04/2009 – Participação no Workshop CAPES/COFECUB organizado pelo Núcleo de 32 
Processamento Digital de Imagens – NPDI do DCC/UFMG. André Saúde – Belo Horizonte-MG – 16 a 17/04/2009 – 33 
Participação em reunião de grupo de pesquisadores do projeto CAPES/COFECUB coordenado pelo Núcleo de 34 
Processamento Digital de Imagens – NPDI do DCC/UFMG. Joaquim Quinteiro – Bambuí-MG – 29/04/2009 – Ministrar 35 
palestra introdutória sobre o Modlle no Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Bambuí-MG. Joaquim Quinteiro – 36 
Belo Horizonte-MG – 07 a 08/05/2009 – Defesa e correções de tese de doutorado em Bioinformática. José Monserrat – 37 
Brasília-DF – 13 a 17/04/2009 – Participar do Fórum Nacional da Rede de Tecnologia Social e do Encontro Internacional 38 
de Tecnologia Social. Juliana Galvani – Campinas-SP – 30/03/2009 a 01/04/2009 – Cumprimento de créditos de 39 
disciplina do doutorado. Juliana Galvani – Campinas-SP – 06 a 08/04/2009 – Cumprimento de créditos de disciplina do 40 
doutorado. Juliana Galvani – Campinas-SP – 13 a 15/04/2009 – Cumprimento de créditos para o doutorado (Disciplina: 41 
Teoria dos Grafos). Juliana Galvani – Campinas-SP – 20 e 22/04/2009 – Cumprimento de créditos para o doutorado 42 
(Disciplina: Teoria dos Grafos). Juliana Galvani – Campinas-SP – 27 a 29/04/2009 – Cumprimento de créditos para o 43 
doutorado (Disciplina: Teoria dos Grafos). Juliana Galvani – Campinas-SP – 04 a 06/05/2009 – Cumprimento de créditos 44 
de disciplina do doutorado (Teoria dos Grafos). Juliana Galvani – Campinas-SP – 11 a 13/05/2009 – Cumprimento de 45 
créditos de disciplina do doutorado (Teoria dos Grafos). Marluce Rodrigues – Belo Horizonte-MG – 28/04/2009 – 46 
Participação da Semana de Seminários do PPGCC – UFMG (MINTER). 7) Aprovação de Projetos de Pesquisa. 47 
Aprovado por unanimidade os seguintes projetos do Prof. André Vital Saúde intitulados “Esqueletos Euclidianos 48 
Homotópicos: Algoritmos e Definições em Resolução Aumentada”, “Sistema de Monitoramento Industrial On Line da 49 
Produção e Qualidade do Biodiesel” e “Sistema de Rastreabilidade para a Cadeia Apícola”. 8) Reestruturação 50 
curricular: aprovação de disciplinas do DCC. Prof. Braulio expôs que as discussões a respeito deste assunto vem 51 
ocorrendo em torno de dois meses envolvendo todos os docentes do DCC. Que este item de pauta tem como propósito 52 
principal aprovar a criação de disciplinas novas e alteração do programa de disciplinas existentes de acordo com 53 
resultados dos trabalhos realizados em função da reestruturação curricular dos cursos de graduação. Propôs, então, 54 
aprovar a criação de disciplinas novas e a alteração do programa de disciplinas existentes. Lista de disciplinas novas em 55 
anexo. Aprovado por unanimidade. O Presidente propôs deixar o item 5 e a conclusão do item 4 para a próxima AD que 56 
será extraordinária, sendo estes discutidos nesta ordem. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às 57 
dezessete horas e quinze minutos, e, para constar, eu, Prof. Rêmulo Maia, lavrei a presente Ata, que após leitura e 58 
aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 20 de maio de 2009.  59 


