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Realizada às quinze horas do dia quatro de agosto de dois mil e nove, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da Computação 1 
(DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla 2 
Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Braulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider, Juliana 3 
Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Rêmulo Maia Alves e Wilian Soares Lacerda e dos representantes técnico-4 
administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza. O presidente colocou os assuntos a serem tratados na 5 
seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 131, 132 e 133. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) 6 
Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Aprovação de Afastamento Esporádico. 6) Aprovação de Projetos de Pesquisa. 7) 7 
Homologação de soluções de continuidade para o afastamento do Prof. Ricardo. 8) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-8 
Doc. 9) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de disciplinas. 1) Assuntos Gerais. A Profª. Ana Paula informou que o 9 
projeto que ela participa juntamente com o Prof. Rêmulo, no Edital da UAB para o oferecimento de cursos à distância, está 10 
oficialmente aprovado e que, posteriormente, serão apresentados detalhes sobre sua implantação e execução na Assembleia do DCC. 11 
2) Correção e aprovação de Atas anteriores 131, 132 e 133. A Ata de número 131 foi aprovada por unanimidade com algumas 12 
correções de texto. A Ata 132 foi aprovada com uma abstenção do prof. Wilian que não participou da assembleia. A Ata 133 foi 13 
aprovada com uma abstenção do Prof. Wilian que não participou da assembleia.   3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente informou 14 
que um dos candidatos aprovados no último concurso para professor adjunto no DCC, Anderson de Rezende Rocha, comunicou 15 
oficialmente que não assumirá o cargo e, com isso, o DCC irá solicitar a nomeação do próximo candidato, Jerusa Marchi. Informou 16 
também que, com a saída do Prof. Thiago de Souza do DCC, é necessário indicar outro professor para substituí-lo na Câmara de 17 
Pesquisa do DCC. Em função da chegada de novos docentes ao Departamento, esta indicação ficou para a próxima Reunião. O 18 
Presidente informou que vários materiais permanentes da sala do Prof. Thiago ficarão no DCC por serem de projetos de pesquisa 19 
desenvolvidos na UFLA. O Presidente disse também que o DRH solicitou o Anfiteatro do DCC por, praticamente, todo o semestre 20 
2009-2, para Curso de Capacitação para técnicos da UFLA. Todos concordaram que fica difícil prever quando os professores do DCC 21 
necessitarão do Anfiteatro e, por isso, foi sugerido acatar ao pedido do DRH para o empréstimo do anfiteatro, mas, que haja uma 22 
flexibilização dos dias pedidos e horários solicitados, privilegiando o uso pelos docentes do Departamento. O presidente informou que 23 
é necessário indicar uma comissão para avaliar o Prêmio de melhor monografia. Indicou, portanto, a Profª. Ana Paula e informou a 24 
mesma que deveria indicar os outros membros, sendo sugerido que se indicasse os docentes que entrarão em exercício.  4) Aprovação 25 
de Relatórios de Viagem. O prof. André Zambalde propôs que se aprovem os relatórios de viagens dos seguintes professores: André 26 
Zambalde – Belo Horizonte-MG – 30/07/2009 – Participação em Bancas de Defesa de Dissertação do Programa de Pós-Graduação do 27 
DCC/UFMG, dos alunos Leonardo Aparecido Siscom e Gustavo Monti Rocha. Luiz Henrique – Ouro Preto-MG - 05/07 a 07/07/2009 28 
– Participação em Banca de concurso para professor adjunto na área de Ciência da Computação. Luiz Henrique – São João Del Rei-29 
MG – 03/08/2009 – Participação em Banca de mestrado na área de Educação do candidato Márcio Roberto de Lima. Marluce 30 
Rodrigues – Itajubá-MG – 13 a 14/07/2009 – Participação em Banca examinadora de mestrado do candidato Liverson Batista da Cruz, 31 
autor da dissertação “Projeto de um Framework para o Desenvolvimento de aplicações de simulação distribuída”, no Programa de Pós-32 
Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Itajubá. Wilian Soares – São João Del Rei-MG – 06/07 a 08/07/2009 – 33 
Participação em banca examinadora de concurso público na área de Sistemas Eletrônicos Embarcados na UFSJ. Wilian Soares – Ouro 34 
Branco-MG – 13 a 15/07/2009 – Participação em banca examinadora de concurso público na área de Engenharias/Controle e 35 
Automação na UFSJ – Campus Alto Paraopeba. 5) Aprovação de Afastamento Esporádico. O Presidente propôs aprovar o 36 
afastamento esporádico do professor Braulio Adriano de Mello no período de 11/01/2010 a 15/01/2010 para colaboração com 37 
Mestrado em ensino científico e tecnológico na Universidade Regional Integrada (URI), Campus de Santo Ângelo - RS e o 38 
afastamento esporádico do Prof. Paulo Henrique de Souza Bermejo para o Encontro de Tecnologia da Informação do Setor Elétrico 39 
Brasileiro 2009 – Ti 2009, no dia 19/10/2009 em Tiradentes/MG. Aprovado por unanimidade. Propôs também aprovar o afastamento 40 
esporádico dos professores André Luiz Zambalde, Braulio Adriano de Mello, Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo Henrique de 41 
Souza Bermejo e Rêmulo Maia Alves para participarem dos cursos Lato Sensu no 2º semestre de 2009, conforme lista em anexo. 42 
Aprovado por unanimidade. 6) Aprovação de Projetos de Pesquisa. Aprovados por unanimidade os projetos de pesquisa: “HWRNA: 43 
Redes Neurais Artificiais em Hardware” do Prof. Wilian Soares , “Entre a pesquisa e a inovação tecnológica: o desafio da 44 
transformação de conhecimento em desenvolvimento na Universidade Federal de Lavras”, “Entre a pesquisa e a inovação tecnológica: 45 
o desafio da transformação do conhecimento em desenvolvimento nas Instituições de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais”, 46 
“Planejamento estratégico situacional aplicado a segurança pública” e “Web analítica, gestão do conhecimento e geração de inovação: 47 
uma abordagem aplicada a produtos de software” do Prof. André Zambalde e “Algoritmos Genéticos Associado à Programação 48 
Matemática Aplicado ao Problema de Fabricação de Refrigerantes”, “Estudo e avaliação de Meta-Heurísticas na resolução do 49 
problema integrado de dimensionamento de lotes e programação da produção” e “Algoritmo Genético Associado à Programação 50 
Paralela na resolução de problemas de dimensionamento de lotes e programação da produção” do Prof. Cláudio Fabiano. 7) 51 
Homologação de soluções de continuidade para o afastamento do Prof. Ricardo. O Presidente informou que considerando o 52 
atendimento às normas legais e às exigências do DCC, tais como: na Graduação, foi confirmada a contratação do prof. Felipe para a 53 
Disciplina de PAA, dentro do Programa de Docência Voluntária e, na pós-graduação, foi aprovado o cadastramento do Prof. Cláudio 54 
Toledo do DCC-UFLA para lecionar a disciplina de Otimização do MINTER no 2º semestre, a comissão responsável para dar um 55 
parecer final sobre este caso foi favorável à liberação do Prof. Ricardo até a data de 30/11/2009. Colocado em votação, o parecer da 56 
comissão obteve 11 votos à favor e uma abstenção sendo, assim, aprovado. 8) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-57 
Doc. Não houve quorum para discussão. 9) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de disciplinas. Não houve quorum 58 
para a discussão. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezesseis horas e quarenta minutos, e, para constar, 59 
eu, Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 60 
4 de agosto de 2009. 61 


