
 
 
 

ATA DA 139ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA C OMPUTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 
UFLA, 23 de Outubro de 2009 

 

Página 1 de 1 
 

Realizada às dezesseis horas do dia vinte e três 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, Cláudio Fabiano 3 
Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Jerusa Marchi, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade 4 
Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de 5 
Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda e dos representantes discentes Diego Bachim Giroto, Iuri Deolindo Nogueira e 6 
Pedro Mesquita Moura. O presidente desta colocou o assunto a ser tratado: 1) Distribuição de Disciplinas para o primeiro semestre 7 
de 2010. O Presidente solicitou autorização dos membros da assembleia para a participação do Prof. Heitor Augustus Xavier Costa. 8 
Aprovado por unanimidade. O prof. Wilian questionou sobre os professores que têm direito a redução de carga horária. O Presidente 9 
apontou a regra número 5 das Normas de Distribuição de disciplinas: “Professores com Função Gratificada (FG), Cargo de Direção 10 
(CD) ou Cargo de Confiança de Reitoria podem ter carga horária reduzida ao mínimo de 04 (quatro) horas-aula semanais de 11 
disciplinas obrigatórias na graduação, por semestre. Esta redução não os libera do oferecimento de disciplina eletiva.” O prof. Wilian 12 
argumentou que essas regrinhas não fazem justiça a distribuição de carga horária entre os professores, visto que há professores com 12 13 
horas aulas no semestre e outros com apenas 8. O presidente explicou que a mudança nas Normas de Distribuição de Disciplinas foi 14 
assunto de pauta de reuniões anteriores, 133,134 e 135. Na reunião 133 o assunto foi debatido, mas, não foi votado por falta de 15 
quorum. Na reunião 135 do dia 19/08/2009 o Prof. Wilian solicitou que fosse marcada uma reunião extraordinária exclusiva para tratar 16 
deste assunto, mas, esta reunião ainda não foi marcada. O prof. Tales questionou sobre a distribuição de horários noturnos, 17 
exemplificando que ele está com 12 horários de aula durante a noite enquanto outros estão com todos os horários diurnos. O presidente 18 
apontou a regra 9 das Normas de Distribuição de Disciplinas: “A nenhum Professor é dado o privilégio de escolher um único turno de 19 
trabalho, à exceção dos Coordenadores de Curso. A estes é facultado o direito de concentrar suas disciplinas no turno do curso que 20 
coordena”. O presidente também discursou sobre algumas das contratações de professores que ocorreram nos últimos anos. No ano de 21 
2005, foi criado o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, o qual foi usado como um dos motivos para acelerar a construção 22 
do atual prédio do DCC. Foram abertas 7 vagas de professores para atender a demanda deste curso. No ano de 2006 foram contratados 23 
os professores André Saúde, Cláudio, Cristiano, Marluce, Paulo Henrique, Plínio e Thiago. Os dois últimos pediram transferência para 24 
outras universidades. No ano 2009 foram abertas 3 vagas de professores para suprir a demanda dos novos cursos criados com o 25 
REUNI. Foram contratados os professores Ana Paula, Ricardo Silveira e Tales. O prof. João Giacomin manifestou sua opinião pessoal 26 
de que os professores contratados para suprir a demanda do curso de BSI deveriam dar prioridade às disciplinas deste curso e os 27 
professores contratados para suprir a demanda dos novos cursos criados com o REUNI deveria dar prioridade às disciplinas desses 28 
cursos. O prof. Cláudio argumentou em contrário, dizendo que, no pequeno período em que participou de reuniões no CUNI (Conselho 29 
Universitário), não percebeu nenhuma citação que confirmasse esta idéia, mas, que os professores foram contratados para os cursos. O 30 
prof. Cláudio disse que entende que a distribuição de disciplinas obrigatórias deve ter prioridade, uma vez que o professor não é 31 
obrigado a assumir eletivas todos os semestres. Segundo o prof. Cláudio, aqueles que desejarem reduzir sua carga didática média 32 
anual, que deixem de oferecer disciplina eletiva por um semestre no ano. Cláudio exemplificou com seu caso, que está ministrando a 33 
disciplina eletiva de Otimização e irá ministrá-la no próximo semestre, mesmo tendo esta sido solicitada por outro professor. O prof. 34 
Rêmulo contestou a idéia do prof. João Giacomin, dizendo que, mesmo tendo sido contratado para uma determinada área de um curso, 35 
ou disciplinas básicas, seria mais adequado atribuir aos professores disciplinas de suas áreas de pesquisa. O prof. Wilian argumentou 36 
que os professores foram contratados para áreas específicas dos novos cursos, devendo, portanto, atender a esses cursos. Argumentou 37 
também que, além de sua carga horária em disciplinas da graduação, ele ministra 4 h.a na pós-graduação. Além disso, ressaltou que é o 38 
único prof. do DCC que ministra aulas na pós-graduação. Após os esclarecimentos e argumentações, o presidente da Assembleia deu 39 
início à rodada de solicitações de alteração de disciplinas pelos professores. Foram anotados todos os pedidos. Os professores Luiz 40 
Henrique, Juliana, Heitor, Paulo Henrique, Cláudio, Antônio Maria, Marluce e João Giacomin disseram que estavam satisfeitos com as 41 
disciplinas atribuídas a eles. O prof. Paulo Henrique solicitou a palavra para esclarecer seu ponto de vista quanto a sua atividade 42 
administrativa. Paulo Henrique explicou que tem tido muito trabalho como pró-reitor adjunto de pós-graduação lato-sensu, e que sendo 43 
este um Cargo de Confiança de Reitoria, conforme portaria no 110 de 27 de Fevereiro de 2009, ele entende que deveria receber 44 
indicação de “atividade administrativa” (A) na planilha de distribuição de disciplinas. O presidente da Assembleia declarou que, 45 
estando o Prof. Paulo Henrique enquadrado na regra 5 das Normas de Distribuição de disciplinas, a sua solicitação seria atendida. O 46 
presidente explicou que a Câmara de Graduação havia solicitado ao prof. Paulo Henrique que assumisse duas disciplinas novas, 47 
GCC136 - Governança de Tecnologia de Informação e GCC214 –Gestão da Qualidade de Software, visto que não há no DCC 48 
professor mais qualificado para ambas. Na segunda rodada de negociações, foram feitas trocas de disciplinas entre professores, ficando 49 
o quadro de distribuição como apresentado em anexo: A disciplina de Inteligência Artificial (BCC) foi transferida do prof. Ahmed para 50 
a professora Jerusa, atendendo a sua solicitação. Esta solicitação foi acatada devido ao fato de estar a disciplina sob responsabilidade 51 
do prof. Ahmed por mais de 4 semestres consecutivos. O prof. Bruno registrou a sua saída. O prof. Wilian propôs que a disciplina de 52 
Fundamentos de Informática da turma 17A (Educação Física) fosse tirada de sua responsabilidade e atribuída a outro docente cuja 53 
carga horária fosse de 8 h.a., contrariando a regra 2 das Normas de Distribuição de Disciplinas: “Cada Professor deve assumir, no 54 
mínimo, 08 (oito) horas-aula por semana de disciplinas obrigatórias na graduação, por semestre”. O presidente colocou a proposta em 55 
votação. A proposta do prof. Wilian foi aprovada com 5 votos a favor e 3 contrários. O prof. André Zambalde propôs que a 56 
distribuição de disciplina aprovada nesta reunião da AD não sofra alterações a não ser que estas sejam feitas de comum acordo entre os 57 
professores envolvidos. A proposta foi aprovada por unanimidade. O presidente colocou em votação a distribuição de disciplinas 58 
conforme apresentada em anexo. A distribuição foi aprovada por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do 59 
DCC, às dezoito horas e cinquenta minutos, e, para constar, eu, Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e 60 
aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 23 de outubro de 2009. 61 


