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Realizada às quinze horas do dia dez de junho 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: Ana 2 
Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Braulio Adriano de Mello, Bruno 3 
de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, João Carlos Giacomin, Joaquim 4 
Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues 5 
Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, 6 
do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e dos representantes discentes Daniel Pereira Zanzini, 7 
Iuri Deolindo Nogueira e Mailton Galdino Dias. Antes de iniciar a seção, o Presidente solicitou autorização dos membros 8 
da Assembleia para a participação do Prof. Ricardo Martins de Abreu Silva. Aprovado por unanimidade. O presidente 9 
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Autorização de representação externa para o Prof. Ricardo 10 
Martins. 2) Assuntos Gerais. 3) Correção e aprovação de Ata Anterior 130. 4) Avisos/Esclarecimentos. 5) Aprovação de 11 
Relatórios de Viagem. 6) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. 7) Distribuição de disciplinas 12 
e definição de horários.  8) Solicitação de reavaliação do pedido de renovação de afastamento do Prof. Ricardo Martins. 13 
9) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. 1) Autorização de representação externa para o Prof. 14 
Ricardo Martins.  O Prof. Ricardo Martins se fez representar pessoalmente. Assim, falando à Assembleia, o Prof. 15 
Ricardo disse que não concordou com a decisão tomada na 129ª AD de prorrogar o prazo de seu afastamento somente até 16 
30/06/2009 (trinta de junho de dois mil e nove). O Prof. Luiz Henrique solicitou alteração de pauta para o item 8 17 
(Solicitação de reavaliação do pedido de renovação de afastamento do Prof. Ricardo Martins) vir antes do item 6 18 
(Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas). A solicitação foi aprovada com um voto contra, do 19 
Prof. João Giacomin alegando que o item 7 (Distribuição de disciplinas e definição de horários) tem urgência sendo que, 20 
com essa alteração, correr-se-ia o risco de não haver tempo para aprovação deste item. 2) Assuntos Gerais. Não houve 21 
assuntos gerais. 3) Correção e aprovação de Ata Anterior 130. A ata 130 foi aprovada por unanimidade. 4) 22 
Avisos/Esclarecimentos. O presidente informou que recebeu um pedido de uma aluna do curso de BSI para inserir um 23 
item na pauta da AD, mas, informou à mesma e aproveitou para passar um comunicado aos discentes presentes que 24 
somente a representação discente na AD pode solicitar inclusão de item de pauta. Informou também que os 25 
coordenadores de curso (Prof. Braulio – BCC - e Prof ª. Marluce – BSI) se atrasariam para a AD por estarem em uma 26 
reunião na PRG. O Presidente comunicou que a comissão criada para estudar e apresentar soluções para o problema de 27 
vandalismo no DCC/UFLA terminou seus trabalhos e já apresentou o relatório conclusivo, sendo este distribuído na AD 28 
aos presentes para leitura e posterior discussão.  5) Aprovação de Relatórios de Viagem. Aprovados por unanimidade 29 
os relatórios de viagens dos seguintes professores: André Zambalde – Montes Claros-MG – 20 a 21/05/2009 – Realizar 30 
palestra na UNIMONTES (Montes Claros – MG) sobre “Flexibilização Curricular e Universidade Nova”. André Saúde – 31 
Belo Horizonte-MG – 5 a 06/06/2009 – Reunião com a empresa Powerlogic, visando parceria em projetos e estágios. 32 
Juliana Galvani – Campinas-SP – 18 a 20/05/2009 – Cumprimento de créditos de disciplina do doutorado (Teoria dos 33 
Grafos). Juliana Galvani – Campinas-SP – 25 a 27/05/2009 – Cumprimento de créditos para o doutorado (Disciplina: 34 
Teoria dos Grafos). Juliana Galvani – Campinas-SP – 1 a 03/06/2009 – Cumprimento de créditos de disciplina do 35 
doutorado (Teoria dos Grafos). Thiago de Souza Rodrigues – Belo Horizonte-MG – 20 a 22/05/2009 – Reunião com o 36 
professor Roman Rouzier, membro do projeto de pesquisa “Análise da expressão gênica do câncer de mama” e líder do 37 
Grupo francês – Programa CAPES/COFECUB. 6) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. 38 
O assunto não foi tratado em função do tempo previsto de assembleia.  7) Distribuição de disciplinas e definição de 39 
horários. Aprovada por unanimidade a distribuição em anexo. 8) Solicitação de reavaliação do pedido de renovação 40 
de afastamento do Prof. Ricardo Martins. O Prof. Ricardo Martins não concordou com a decisão tomada na 129ª AD 41 
que decidiu por prorrogar o prazo de seu afastamento somente até 30/06/2009 (trinta de junho de dois mil e nove) e 42 
requereu uma reavaliação do pedido de afastamento. O Presidente, então, passou a palavra para o Prof. Ricardo Martins 43 
que explanou sobre os motivos que justificariam a reavaliação do pedido de renovação de afastamento. O Prof. Ricardo 44 
solicitou o afastamento por mais 1 ano.  Informou que o trabalho de pos-doc rendeu 4 artigos em revista e 5 em 45 
congresso e que assumiria o compromisso de buscar o apoio à contratação de um substituto extra, não interferindo no 46 
atendimento da demanda por professores do DCC. Buscou responder a todas as questões, visando a reavaliação da AD 47 
129. As principais questões apresentadas pelo DCC-UFLA foram: (a) O Prof. Ricardo precisa estar participando do 48 
Minter, necessita ministrar aulas no Minter e nos Cursos do DCC. (b) Necessita continuar colaborando para a evolução 49 
do DCC e para a obtenção de um futuro mestrado; (c) O DCC já está com uma alta carga horária e é preciso dar 50 
oportunidades a outros docentes, que hoje estão com muita carga, o que tem prejudicado suas pesquisas, ou seja, 51 
inviabilizando oportunidades a todos. Respondendo às questões apresentadas o Prof.  Ricardo afirmou que poderia estar 52 
orientando a distância, disse estar fazendo isto com três alunos do MINTER. Afirmou que já publicou artigos com esses 53 
alunos no 1o. Semestre de 2009, citou também a submissão de artigos em dois jornais internacionais com o aluno Felipe 54 
Leal do Mestrado em Biotecnologia Vegetal da UFLA. Com relação à disciplina de Otimização do MINTER, apesar ter 55 
aceitado o convite na época, explicou que enviou um e-mail ao Coordenador do MINTER, que sua aceitação estaria 56 
condicionada à extensão ou não do pós doutorado. Quanto às aulas de graduação, explicou que se comprometeu a buscar 57 
um substituto para PAA dentro do prazo. O discente Iuri registrou a sua saída durante a discussão deste item da pauta. O 58 
Prof. André Zambalde esclareceu que não há, ainda, qualquer definição de orientação do MINTER, uma vez que todas as 59 
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discussões e definições devem passar pela Coordenação do Curso. O Prof. André Saúde informou que iria iniciar a 1 
votação do pedido de reavaliação do pedido de renovação de afastamento do Prof. Ricardo Martins, mais 2 
especificamente, a proposta do Prof. José Monserrat de manter ou não a decisão da 129ª AD.  Para a votação, Prof. 3 
Wilian solicitou a saída do Prof. Ricardo da reunião para não constranger os demais membros da assembleia. O Prof. 4 
João Giacomin propôs colocar em votação se o Prof. Ricardo Martins deveria ou não permanecer na AD durante a 5 
votação. O Prof. Wilian alegou que seu pedido estava embasado pelo regulamento geral da UFLA. Não houve 6 
questionamentos à solicitação do Prof. Wilian. Assim, por 8 (oito) votos a favor, 5 (cinco) votos contra e 4 (quatro) 7 
abstenções decidiu-se pela saída do Prof. Ricardo da AD para que se votasse a proposta do Prof. José Monserrat. Por 10 8 
(dez) votos a favor, 5 (cinco) votos contra e 5 (cinco) abstenções, manteve-se a decisão de não acatar ao pedido de 9 
reavaliação de renovação de afastamento do Prof. Ricardo. Após a votação, o prof. Ricardo retornou à Assembléia para 10 
tomar ciência do resultado e pronunciou a sua decepção com a decisão tomada declarando ainda que se sentia 11 
decepcionado com o departamento. Com isso, o Prof. Rêmulo propôs renovar o afastamento até um dia antes do início do 12 
segundo semestre letivo de 2009, ou seja, até 9/8/2009 (nove de agosto de dois mil e nove). Proposta aprovada por 13 
unanimidade. 9) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. O assunto não foi tratado em função do 14 
tempo previsto de Assembleia. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e 15 
cinquenta minutos, e, para constar, eu, Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, 16 
será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 10 de junho de 2009. 17 


