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Realizada às quinze horas do dia vinte e um de outubro 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 docentes: Ana 2 
Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Jerusa Marchi, 3 
Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Sanderson Lincohn 4 
Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e 5 
Reginaldo Ferreira de Souza e dos representantes discentes Iuri Deolindo Nogueira e Pedro Mesquita Moura. O presidente desta 6 
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Ata anterior 137. 3) Avisos e 7 
esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2009. 6) 8 
Cancelamento de oferta de curso Lato Sensu Tecnologia de Redes de Computadores – RDE – 2010/1. 7) Aprovação de Colaboração 9 
Esporádica. 1) Assuntos Gerais. O Presidente solicitou autorização dos membros da assembleia para a participação da Profª. Olinda 10 
Nogueira Paes Cardoso e do recém-chegado administrador do DCC, Filipe Carvalho Silva. Aprovado por unanimidade. O prof. 11 
Joaquim comentou da possibilidade de haver uma maior participação dos técnico-administrativos nas assembleias do DCC visto que, 12 
atualmente, há mais técnicos no departamento do que antes. Em seguida, o presidente passou a palavra para a Profª. Olinda, que, 13 
falando de forma emocionada, explanou que sua vida pessoal passou por muitas mudanças neste tempo que está afastada das 14 
atividades do DCC e que, inclusive, está fazendo tratamento de saúde e não vê alternativa a não ser tentar uma transferência da UFLA 15 
para outra universidade. Assim, explicou que não vai assumir as disciplinas do primeiro semestre de 2010, considerando problemas de 16 
saúde e reunião a ser realizada com o setor de Recursos Humanos da UFLA. O discente Iuri fez um convite a todos para que 17 
participem da calourada de computação que se realizará no próximo sábado.  O prof. Antônio Maria disse que gostaria que houvesse 18 
um retorno por parte da chefia do que é decidido no CUNI (Conselho Universitário da UFLA) já que as decisões que decorrem das 19 
reuniões deste conselho são de interesse de todo o departamento como, por exemplo, a discussão atual sobre o Regimento Geral da 20 
UFLA. A profª. Ana Paula informou que está empenhada, juntamente com o Prof. Heitor, em trazer para Lavras, em 2011, o Simpósio 21 
Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) da SBC e logo repassará mais informações para todos. O técnico-administrativo Eder 22 
informou que, aparentemente, o problema no sistema elétrico do DCC foi resolvido, mas, que mais testes serão realizados nas 23 
próximas semanas. O presidente informou que houve, recentemente, roubos no DEX e que o uso de câmeras no DCC para evitar este 24 
tipo de problema deve ser um dos objetivos de curto prazo do Departamento, sendo esta incumbência já repassada ao administrador do 25 
DCC – Filipe. 2) Correção e aprovação de Ata anterior 137. O prof. Bruno propôs que se aprove a ata 137. Aprovada por 26 
unanimidade. 3) Avisos e esclarecimentos. O presidente informou que se encontra na Secretaria do DCC o novo regulamento geral 27 
dos cursos de pós-graduação lato sensu da UFLA. Com relação a isso, o prof. Paulo Bermejo informou que foi enviado uma cópia para 28 
todos os coordenadores de cursos lato sensu e para os chefes de departamento. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. O prof. 29 
Bruno propôs que se aprovem os relatórios de viagens dos seguintes professores: André Zambalde – Belo Horizonte-MG – 08/10/2009 30 
– Visita técnica e finalização de pesquisa para entrevistas a serem realizadas na UFMG. André Zambalde – Viçosa-MG – 21 a 31 
28/09/2009 – Visitas técnicas e participação no VII Congresso da SBIAGRO. Antônio Maria  – Belo Horizonte-MG – 09/10/2009 – 32 
Atender ao convite da empresa Motobrás em me reunir com eles na Feira Inovatec 2009. Braulio Adriano – Viçosa-MG – 21 a 33 
24/092009 – Apresentação de artigo aceito para publicação nos proceedings do Congresso Brasileiro de Agroinformática 34 
(VIISBIAGRO). José Monserrat – Rio de Janeiro-RJ – 30/09/2009 a 03/10/2009 – Participar de uma mesa redonda no II Festival de 35 
Tecnologias Sociais e Economia Solidária. Juliana Galvani – Campinas-SP – 09/10/2009 – Reunião sobre projeto de cooperação 36 
UFLA-IC/Unicamp e projeto de doutorado. Paulo Bermejo – Itajubá-MG – 17 a 18/09/2009 – Participação em banca de mestrado do 37 
aluno Bernardo Vasconcelos de Carvalho na Universidade Federal de Itajubá e discussão com docentes da universidade sobre projeto 38 
de mestrado. Sanderson Lincohn – Santo Antônio de Pádua-RJ – 05 a 09/10/2009 – Participação na banca do concurso para Ciência da 39 
Computação do INFES/UFF. Wilian Soares – Belo Horizonte-MG – 09/10/2009 – Visita a feira de inovação tecnológica 40 
(INOVATEC). Aprovados por unanimidade. 5) Aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2009. O professor Antônio 41 
Maria fez várias considerações sobre este item, segundo parecer em anexo. A profª. Juliana registrou a sua saída durante este assunto. 42 
O prof. Antônio Maria sugeriu a aprovação do mesmo. Aprovado por unanimidade. 6) Cancelamento de oferta de curso Lato Sensu 43 
Tecnologia de Redes de Computadores – RDE – 2010/1. O prof. Rêmulo fez a solicitação de cancelamento da referida oferta e a 44 
PRPG orientou que fosse aprovado em AD. Prof. Joaquim propôs que se aprove o cancelamento. Aprovado por unanimidade. 7) 45 
Aprovação de Colaboração Esporádica. O técnico-administrativo Eder propôs que se aprovem os afastamentos para colaboração 46 
esporádica dos seguintes docentes: Ahmed – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Engenharia de Software com ênfase em Software 47 
Livre – 31/10/2009 a 02/11/2009 – Coordenação do curso das turmas 2/2008 e 1/2009. Joaquim – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 48 
Administração em Redes Linux – 19 a 22/11/2009 – Coordenação do curso das turmas 1/2009, 2/2008 e 1/2008. José Monserrat – 49 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração em Redes Linux – 20/11/2009 – Ministração de aula Linux Básico e Intermediário 50 
(LBI) da turma 1/2009. Aprovada por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezesseis horas e 51 
quarenta e cinco minutos, e, para constar, eu, Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será 52 
assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 21 de outubro de 2009. 53 


