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Realizada às quinze horas do dia oito de julho de dois mil e nove, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da 1 
Computação (DCC), sob a presidência do Prof. João Carlos Giacomin, Subchefe do DCC, com a presença dos seguintes 2 
docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Braulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira 3 
Schneider, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, dos representantes 4 
técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza e do representante discente Diego 5 
Bachim Giroto. Antes de iniciar a seção, o Presidente da Assembleia indicou a Profª. Ana Paula Piovesan Melchiori 6 
como secretária desta reunião, já que o Prof. André Luiz Zambalde, secretário da AD, se encontra de férias. O presidente 7 
desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas 8 
anteriores 131 e 132. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Ofertas de cursos Lato 9 
Sensu para 2009/2. 6) Homologação de soluções de continuidade para o afastamento do Prof. Ricardo. 7) Apreciação das 10 
Normas para afastamento para Pós-Doc. 8) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de disciplinas. 1) Assuntos 11 
Gerais. O Presidente solicitou autorização dos membros da assembleia para a participação dos professores André Vital 12 
Saúde, André Luiz Zambalde e Rêmulo Maia Alves, pois, estes encontram-se oficialmente de férias. Aprovado por 13 
unanimidade. A Profª. Ana Paula informou que, juntamente com o Prof. Rêmulo, está participando do Edital da UAB 14 
para o oferecimento de cursos à distância. A Profª. Marluce apresentou informações sobre a Matriz intermediária do 15 
Bacharelado em Sistemas de Informação. Disse que são mínimas as alterações no horário para o 2º semestre de 2009. 16 
Enfim, buscou-se criar a Matriz intermediária para os alunos antigos visando a transição para 4 anos de curso, compatível 17 
com a nova grade curricular sem aumento de carga horária didática. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 131 e 18 
132. As Atas de Nº 131 e 132 foram discutidas e alteradas, ficando a votação final para a próxima reunião. Foi feita a 19 
leitura de solicitações do Prof. Ricardo para alterações nessas Atas. 3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente disse que 20 
ainda não há informações concretas sobre as contratações dos professores concursados pelo REUNI. Sobre as salas para 21 
os novos professores informou que tem a área disponível e que solicitou material e infra-estrutura para os mesmos, mais 22 
ainda não foi atendido. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. O prof. Bruno propôs que se aprovem os relatórios de 23 
viagens dos seguintes professores: Ahmed – Itajubá-MG – 16 a 17/06/2009 – Participação em banca de Yvo Marcelo 24 
Chiaradia Masselli. Título: Proposta de um Modelo de Rede Neuro-Fuzzy-Polinomial Otimizado por Algoritmos de 25 
Enxame Aplicado à Previsão da Carga em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica no Curso de Doutorado em 26 
Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Itajubá. André Luiz Zambalde – Belo Horizonte-MG – 26/06/2009 – 27 
Participação em banca examinadora da defesa de dissertação de Mestrado de Luiz Carlos da Silva Luz, intitulada “Um 28 
Método de Modelagem de Processo Educacional baseado na Modelagem de Processo de Negócio e na Teoria da 29 
Atividade”. Antônio Maria Pereira de Resende – Itajubá-MG – 12/06/2009 – Visita ao Instituto de Ciências Exatas e ao 30 
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação, e reunião com o professor Roberto Affonso da Costa Jr. 31 
Aprovado por unanimidade. 5) Ofertas de cursos Lato Sensu para 2009/2. O Presidente informou que foi prorrogado o 32 
prazo, no entanto, não surgiu nova oferta. 6) Homologação de soluções de continuidade para o afastamento do Prof. 33 
Ricardo. O Presidente informou sobre as providências em andamento, para atender à solicitação do Prof. Ricardo. Na 34 
Graduação esta sendo providenciada a contratação de um Professor para a Disciplina de PAA, dentro do Programa de 35 
Docência Voluntária, no entanto, a documentação que se encontra com o Prof. André Saúde está incompleta. Assim, 36 
ainda não se pode concluir sobre a questão da renovação ou não do afastamento. O Presidente informou que ficou a cargo 37 
do Prof. André Saúde buscar novos encaminhamentos. O Prof. Braulio lembrou que é necessário estabelecer com clareza 38 
as atribuições e responsabilidades dos órgãos, setores e instâncias de gestão  no processo que vai desde a seleção do 39 
candidato até a conclusão dos trabalhos do docente. Diante dos esclarecimentos em relação as normas e regimentos, pode 40 
ser observado que o departamento, a PRG, o supervisor e o colegiado do programa de pós-graduação do candidato são 41 
envolvidos neste processo. Na pós-graduação, o Prof. Ahmed, Coordenador do Minter, informou que não recebeu 42 
diretamente qualquer comunicado do Prof. Ricardo. Disse que chegou apenas um email que foi encaminhado ao Prof. 43 
Mário da UFMG, onde o Prof. Ricardo solicita avaliação do cadastramento do Prof. Cláudio Toledo do DCC-UFLA para 44 
lecionar a disciplina de Otimização do MINTER no 2º semestre. Afirmou que alertou ao Prof. Ricardo em reunião 45 
departamental que as informações e solicitações relacionadas ao Minter deveriam ser feitas diretamente a Coordenação 46 
do Minter. Finalizando, o Prof. Ahmed sugeriu a data de 24/07/2009 para que a Comissão designada na Assembleia 47 
anterior dê um parecer final com relação à liberação ou não do Prof. Ricardo. Os Professores Braulio e Marluce e o 48 
Servidor Eder deixaram a Reunião. 7) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. Não houve quorum 49 
para discussão. 8) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de disciplinas. Não houve quorum para a 50 
discussão. Somente a Profª. Ana Paula e o Prof. João Giacomin informaram que foram os únicos a apresentar sugestões 51 
sobre as Normas para Distribuição de Disciplinas. O Presidente solicitou a todos que façam a leitura do documento para a 52 
próxima reunião. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e trinta minutos, e, para 53 
constar, eu, Profª Ana Paula, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta 54 
reunião. Lavras, 8 de julho de 2009.   55 


