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Realizada às quinze horas e quinze minutos do dia dezesseis de setembro de dois mil e nove, na sala de reuniões do 1 
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, chefe do DCC, com a 2 
presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, 3 
Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de 4 
Castro, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, 5 
Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian 6 
Soares Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza e 7 
dos representantes discentes Diego Bachim Giroto, Iuri Deolindo Nogueira e Pedro Mesquita Moura. O presidente desta 8 
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 9 
135 e 136. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Aprovação da Prestação de Contas do 10 
1º Semestre de 2009. 6) Aprovação da Pós-Graduação Lato Sensu no âmbito da UAB DE Produção de Material Didático 11 
para a Diversidade. 7) Problemas na utilização dos laboratórios do DCC. 8) Correções das Normas para prêmios de 12 
Melhor Monografia. 9) Proposta de criação das disciplinas Projeto e Instalação de Infra-Estrutura de Redes de 13 
Computadores e Informática na Educação com 4 créditos cada. 1) Assuntos Gerais. O presidente solicitou autorização 14 
da AD para inserir o seguinte item de pauta: Aprovação de Projeto de Pesquisa. Aprovado por unanimidade. O professor 15 
Cláudio incentivou uma maior participação na lista de discussão dos professores recém chegados no departamento, 16 
informando que aqui no DCC nunca houve represálias e que será muito bem vinda uma participação mais efetiva de 17 
todos. Informou que a Câmara de pesquisa, por ter a incumbência de monitorar os grupos de pesquisa existentes no DCC, 18 
estará implantando um cadastro dos projetos de pesquisa em andamento nos laboratórios do departamento. O professor 19 
Wilian questionou a exigência de se ter a assinatura do aluno no formulário de inscrição do concurso de melhor 20 
monografia de TCC de graduação que está com o edital aberto. Segundo o professor, isto é problemático com relação aos 21 
alunos que já formaram enão estão mais em Lavras. A professora Ana Paula, membro da comissão avaliadora, disse que 22 
basta a assinatura do orientador e explanou sobre alguns procedimentos em relação ao edital em questão. O professor 23 
Wilian também solicitou esclarecimentos sobre a queda de energia que correu no DCC na parte da manhã e informou que 24 
foi prejudicado no seu trabalho, pois quando a energia retornou as 9:00 o servidor do DCC não foi reiniciado impedindo 25 
a realização das suas atividades. O prof. Wilian procurou o técnico Reginaldo encarregado da gerência da rede, mas não 26 
o encontrou. Reginaldo explicou que estava naquele momento aplicando prova para o professor André Zambalde na sala 27 
de aula do RU. Professor Wilian reclamou que os técnicos deveriam ficar de prontidão em suas atividades ao invés de 28 
serem deslocados para realizarem atividades diferentes das suas funções. O Presidente informou que a prefeitura do 29 
Campus apenas tinha preparado a tubulação embutida e só agora o serviço estava sendo realmente feito e que, 30 
infelizmente, isso só foi descoberto quando os aparelhos de ar condicionado foram ligados e a alta demanda de energia 31 
elétrica resultou no desligamento do sistema. O professor Wilian reclamou do ar condicionado do Laboratório de 32 
Pesquisa IV que fica pingando água no corredor da entrada lateral do prédio do DCC, o que suja bastante a área da 33 
entrada, e solicitou providências. O professor Wilian solicitou esclarecimentos a respeito do formulário de avaliação de 34 
PO-I que foi entregue em seu escaninho, e que não sabia o que deveria ser feito. O professor Andrá Zambalde esclareceu 35 
que é para o orientador tomar conhecimento do desempenho do orientado e junto com ele realizar as correções sugeridas 36 
no plano de trabalho. A professora Ana Paula informou que alunos de outros cursos estão usando banheiro e cozinha do 37 
DCC e isso tem trazido transtornos ao departamento. Também reclamou que tem faltado papel na sala de impressão, 38 
sendo que a causa poderia ser que qualquer pessoa tem acesso a esta sala. Foi sugerido trancar a cozinha ou passar a sala 39 
de impressão para o local onde é o Almoxarifado ou dentro da própria secretaria. O professor André Saúde, chefe do 40 
DCC, informou que irá buscar uma solução para este problema. O professor Rêmulo apoiou o posicionamento do 41 
professor Cláudio em incentivar o uso da lista de e-mail pelos professores, mas, ressaltou que é importante que se use o 42 
bom senso, enviando a todos apenas assuntos de importância para o DCC. O professor Antônio Maria solicitou que o 43 
quadro de distribuição de telefone seja fechado e não fique aberto como vem ocorrendo. Pediu também o uso de um 44 
controle da realização das solicitações do que é aprovado em ata como era feito anteriormente. O professor João 45 
Giacomin sugeriu uso de gaiolas nas impressoras da sala de impressão para evitar roubo de papel. O discente Iuri 46 
informou que o JOCOMP foi um sucesso e que ano que vem espera ser melhor ainda, havendo uma divulgação mais 47 
ampla. O técnico-administrativo Eder informou que tanto o e-mail utilizado na UFLA como no DCC está passando por 48 
mudanças técnicas, mas, espera que os transtornos logo sejam resolvidos. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 49 
135 e 136. As atas 135 e 136 foram aprovadas por unanimidade. 3) Avisos e esclarecimentos. O presidente informou 50 
que está havendo uma diminuição gradual da verba da FAEPE destinada ao DCC, sendo necessárias medidas que tragam 51 
economia para o departamento. Diante disso, a confraternização do DCC foi cancelada e qualquer outro gasto que 52 
dependa da FAEPE. Além disso, está suspenso, temporariamente, o pedido de toner para a sala dos professores, visto que 53 
a verba da Reitoria foi planejada pelo DCC para atender a outras coisas mais urgentes. Prof. Wilian registrou a sua saída 54 
da assembleia às 16:30. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. O prof. Joaquim propôs que se aprovem os relatórios 55 
de viagens dos seguintes professores: Ahmed – Brasília-DF – 16 a 18/08/2009 – Reunião da UAB. Ana Paula Piovesan – 56 
Brasília-DF – 16 a 20/08/2009 – Participação no II Seminário Nacional da Rede de Educação para a Diversidade. 57 
Antônio Maria – Brasília-DF – 25 a 27/08/2009 – Participar de Reunião referente ao projeto de extensão da UFLA, sob 58 
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coordenação do mesmo, relacionado à Capacitação PROEXT MEC/CIDADES - SNIC. Antônio Maria – Viçosa-MG – 1 
27 a 28/08/2009 – Participar de Banca de Mestrado da aluna Juliana Campos, do programa de Mestrado do 2 
Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Viçosa. Luiz Henrique – Belo Horizonte-MG – 3 
26/08/2009 – Participação em Banca de mestrado na área de Informática. Sanderson – Cuiabá-MT – 8 a 11/09/2009 – 4 
Apresentar trabalho no 32º Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional.  5) Aprovação da Prestação 5 
de Contas do 1º Semestre de 2009. O professor Antônio Maria propôs que se adie para a próxima AD a votação deste 6 
item. Aprovado por unanimidade. 6) Aprovação da Pós-Graduação Lato Sensu no âmbito da UAB DE Produção de 7 
Material Didático para a Diversidade. A professora Ana Paula explicou que este projeto foi submetido ao MEC, com 8 
coordenação conjunta dela e do Prof. Rêmulo, atendendo ao Edital nº 06 SECAD/MEC, de 1º de abril de 2009 que trata 9 
da “Seleção de Instituições de Ensino Superior para fomento da Rede de Educação para a Diversidade no âmbito do 10 
Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB”. O enfoque do curso em questão está no ensino da utilização da 11 
tecnologia para fins didáticos. Esse Curso está vinculado ao sistema UAB, então para o seu envio, houve a autorização do 12 
CEAD, PRPG e Reitoria. A orientação do CEAD foi para enviá-lo como uma Pós-Graduação Lato-Sensu. Já houve a 13 
aprovação do curso pelo MEC e também já existe a aprovação dos recursos financeiros para a execução do mesmo, 14 
incluindo bolsas para professores, coordenadores, tutores, verbas para material, viagens, diárias, entre outros recursos. 15 
Como todo Curso oferecido no sistema UAB, a certificação é dada pela Universidade, no caso, a UFLA. Para tanto, é 16 
necessário vencer todas as burocracias internas, colocando o projeto no formato da pós-graduação da UFLA e passando 17 
por todos os trâmites obrigatórios para criação de novos cursos. Segundo a professora Ana Paula a aprovação pela 18 
Assembleia Departamental é uma das exigências. Essa aprovação deve ser enviada para a PRPG até o dia 30/09/2009 19 
(trinta de setembro de dois mil e nove). O professor André Zambalde propôs que se aprove o projeto. Aprovado por 20 
unanimidade. 7) Problemas na utilização dos laboratórios do DCC. A professora Marluce recebeu reclamações dos 21 
professores e alunos de que os laboratórios de graduação do DCC têm apresentado problemas de máquinas que não estão 22 
aceitando senhas ou mesmo que não ligam, cadeiras quebradas e/ou insuficientes para os alunos e tem presenciado 23 
instalação não autorizada de software nos computadores. O professor Luiz Henrique retirou-se durante a discussão deste 24 
tema. O técnico-administrativo Eder, responsável pela manutenção dos laboratórios, discorreu sobre os assuntos 25 
apresentados e disse que não adianta informá-lo pessoalmente dos problemas que vão surgindo, mas sim, que todos 26 
utilizem o sistema de solicitação (Help Desk) implantado recentemente. A professora Juliana registrou sua saída.  8) 27 
Correções das Normas para prêmios de Melhor Monografia. A comissão responsável pela avaliação das monografias 28 
de conclusão de curso detectou problemas nas normas elaboradas para tal avaliação, mas, como não houve tempo para 29 
discussão do tema e os editais da avaliação já estavam abertos, decidiu-se que a comissão avaliaria os trabalhos com as 30 
correções que se fizessem necessárias e, posteriormente, seriam oficializadas estas correções em AD.  9) Proposta de 31 
criação das disciplinas Projeto e Instalação de Infra-Estrutura de Redes de Computadores e Informática na 32 
Educação com 4 créditos cada. O professor Rêmulo solicitou a criação das referidas disciplinas com 4 créditos cada, 33 
que substituirão as atuais apenas na relação de eletivas para ingressantes a partir de 2009-2. O professor Giacomin 34 
informou que o trâmite correto é passar antes pela Câmara de Graduação para depois vir para a AD, mas, devido à 35 
urgência, propôs a aprovação do item em questão. Aprovado com uma abstenção. 10) Aprovação de Projeto de 36 
Pesquisa. O professor Joaquim propôs que se aprove o projeto de pesquisa do professor Sanderson intitulado “Grafo para 37 
representação de malhas adaptativas para resolução numérica de Equações Diferenciais”. Aprovado por unanimidade.  O 38 
Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e cinquenta minutos, e, para constar, eu, 39 
Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta 40 
reunião. Lavras, 16 de setembro de 2009. 41 


