ATA DA 136ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 26 de Agosto de 2009
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Realizada às quinze horas do dia vinte e seis de agosto 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
seguintes docentes: Adriano Olímpio Tonelli, Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz
Zambalde, Cláudio Fabiano Motta Toledo, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Paulo
Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira,
Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda e do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade. O
presidente colocou o assunto a ser tratado: Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. O Presidente
informou que conforme proposto pelo Prof. Luiz Henrique na última Assembleia Departamental e aprovado com 3
abstenções, esta AD extraordinária foi marcada com o intuito de discutir apenas este item por ser algo que demande
tempo para as discussões pertinentes ao assunto. Após o início das discussões, foi acatada uma sugestão enviada por
email pelo Prof. Antônio Maria à chefia de se retirar a palavra “treinamento” das normas em questão. O prof. André
Zambalde propôs que houvesse um planejamento em paralelo da saída para pós-doutorado dos interessados até que a
resolução estivesse pronta, bastando que o docente enviasse um email à chefia informando o interesse em sair para o pósdoc. Aprovada com 1 (uma) abstenção. As normas para afastamento para pós-doc foram discutidas por partes. O Prof.
Cláudio propôs que as partes discutidas e aprovadas só seriam rediscutidas caso impactassem em algum item que seria
discutido posteriormente, para evitar que aqueles que não estivessem presentes nesta AD questionassem itens já
aprovados e atrasando, assim, a aprovação da norma em questão. Aprovada por unanimidade. Os itens votados e
aprovados em Assembleia foram os seguintes: introdução da resolução, inserida antes do capítulo I e Artigos 1º, 4º, 5º e
6º conforme marcados em anexo. O Prof João Giacomin deixou a AD às 17 horas e a Profª Ana Paula deixou a AD às
17h 12min. Como o tempo não foi suficiente, os demais itens, considerados mais polêmicos, serão discutidos na próxima
Assembleia que venha a tratar do assunto. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete
horas e quarenta 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, 26 de agosto de 2009.
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