ATA DA 140ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 18 de Novembro de 2009
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Realizada às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro 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: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde,
Antônio Maria Pereira de Resende, Braulio Adriano de Mello, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta
Toledo, Cristiano Leite de Castro, Jerusa Marchi, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani
Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Silveira Sousa,
Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnicoadministrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza e dos representantes discentes Diego Bachim
Giroto, Iuri Deolindo Nogueira e Pedro Mesquita Moura. O presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na
seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 138 e 139. 3) Avisos e esclarecimentos.
4) Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Redistribuição do Prof. Braulio Adriano de Mello. 6) Aprovação da proposta
de mestrado em Ciência da Computação. 1) Assuntos Gerais. O Presidente solicitou autorização dos membros da
assembleia para a participação do administrador do DCC, Filipe Carvalho Silva. Aprovado por unanimidade. O Prof.
André Zambalde propôs inserir o item de pauta “Aprovação de projetos de reestruturação curricular ASI (Administração
de Sistemas de Informação), OOA (Orientação a Objetos e Aspectos) e ESL (Engenharia de Software com ênfase em
Software Livre)”. Aprovado por unanimidade, sendo inserido como item 7. O prof. Antônio Maria propôs inserir o item
de pauta “Processo de escolha da área de concurso”. Aprovado por unanimidade, sendo inserido como item 8. O
Presidente sugeriu alterar a ordem de pauta para que se discutissem os itens 5, 2, 3, 4, 7, 6 e 8 nesta ordem e que foi
acatado pela AD. A profª. Ana Paula informou que a Reitoria já aprovou a proposta de trazer, para Lavras, em 2011, o
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) da SBC, através do Ofício 252/2009/RE/UFLA. Informou
também que o Prof. Heitor está esta semana no SBIE deste ano e que amanhã acontecerá a definição de qual cidade irá
sediar o SBIE em 2011. Caso a UFLA não seja a escolhida pelo Comitê gestor, há chances de isso ocorrer para o ano
de 2012. Informou também que está com um projeto de extensão junto à Polícia Militar, através do Major Claret, sendo
um Curso a Distância para Capacitação em Tecnologia de Informação para Professores do Colégio Tiradentes da PMMG,
da 6ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, deixando aberto aos professores interessados em participar do projeto.
Também informou que, em sua sala, há alguns alunos do 2º grau do Colégio Tiradentes desenvolvendo projetos pelo
BicJunior via PRP. O prof. Antônio Maria solicitou que seja colocado junto com as atas, quando houver, os anexos
correspondentes às mesmas. O prof. André Zambalde informou que pretende sair para pós-doutorado no segundo
semestre de 2010 e que este será realizado em Portugal. Informou, no entanto, que sua saída depende de aprovação de
recursos pela CAPES. O técnico-administrativo Eder informou que vem sendo criticado pelo funcionamento do site do
DCC na lista de e-mail dos professores. Ele disse que assumiu a incumbência da manutenção do site juntamente com um
aluno do 2º período que, apesar de pouca experiência, tem demonstrado muita capacidade. Informou que assumiu as
atualizações dos sites dos cursos de CC e SI, apesar de não ter sido solicitado a fazê-lo. Rebateu as críticas de que
ninguém sabia do novo site do DCC com a informação de que isto foi avisado várias vezes em assembleias do
departamento. Informou a todos que um dos sites em questão, do curso de Sistemas de Informação, ficou praticamente
sem nenhuma informação durante dois anos e que ninguém reclamou, questionando porque estavam acusando-o de falta
de pró-atividade e de ingerência agora. Informou que já procurou se informar sobre seus direitos nas instâncias superiores
da UFLA sobre essas afirmações, segundo ele sem fundamento, feitas na maioria pelo prof. Antônio Maria. Informou
também que não é a primeira vez que isto acontece. O servidor Eder solicitou que ficasse registrado que não tolerará mais
estes tipos de atitudes. O professor Antônio Maria contra-argumentou que sabia da não participação do técnicoadministrativo Eder na lista de discussões dos professores e, ainda, que o nome do servidor não foi citado nas mensagens
que continham reclamações. A Profª. Marluce solicitou a todos que continuem participando da discussão sobre as áreas
das disciplinas que têm ocorrido na lista de e-mail para que haja um amadurecimento das idéias sobre o assunto e que
está em planejamento um banco de dados para as ementas das disciplinas para que todos consultem as mesmas. 2)
Correção e aprovação de Atas anteriores 138 e 139. O prof. Zambalde propôs que se aprovem as atas 138 e 139. A ata
138 foi aprovada por unanimidade e a ata 139 foi aprovada com 3 votos contrários, sendo um do Prof. Giacomin e outro
do Prof. Antônio Maria. 3) Avisos e esclarecimentos. O presidente informou que os banheiros que foram reservados
exclusivamente para os servidores (as) do DCC estão sendo deixados abertos e pediu a colaboração de todos para que
tranquem ao usar os mesmos. Informou também que a faxineira responsável por fazer o café no DCC tem reclamado que
muitos professores estão se queixando a ela que às vezes chegam à cozinha e não encontram café e esta alega que o
principal motivo é que o café, antes destinado apenas aos funcionários, está sendo consumido também por alunos. O
presidente pediu que esta questão, com relação a alunos co-orientados de determinados professores consumirem ou não
café, seja discutida informalmente entre todos. O presidente informou que a verba oriunda dos cursos Lato Sensu está
sendo reduzida drasticamente desde o primeiro semestre de 2009 e que, devido a isso, a confraternização do DCC deverá
ser feita de outra maneira, provavelmente com a arrecadação de verba entre os funcionários (as) do departamento. 4)
Aprovação de Relatórios de Viagem. Aprovado, por unanimidade, os relatórios de viagens dos seguintes professores:
Ahmed – Rio de Janeiro-RJ – 21/10/2009 a 24/10/2009 – Participação no II Encontro Regional de Coordenadores da
Região Sudeste do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Ahmed – Natal-RN – 10/11/2009 a 16/11/2009 – Participar
do Forum Nacional de Coordenadores da Área de Administração a Distância. Antônio Maria – Belo Horizonte-MG –
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29/10/2009 – Atender ao convite da empresa Estudar para analisarmos possibilidade de parceria com a fábrica de
Software. José Monserrat – Foz do Iguaçu-PR – 21/10/2009 a 23/10/2009 – Participar da VI Conferência LatinoAmericana de Software Livre – Latinoware 2009. José Monserrat – Brasília-DF – 27/10/2009 a 30/10/2009 – Participar
do I Encontro do portal Software Público Brasileiro. Sanderson – Armação dos Búzios-RJ – 09/11/2009 a 13/11/2009 –
Apresentação do artigo completo “An Adaptive Data Structure for Volumetric Mesh Representation and Visualization”
na 30ª Edição do CILAMCE (Iberian-Latin-American Congresso n Computation Methods in Engineering). Wilian –
Ouro Preto-MG – 25/10/2009 a 29/10/2009 – Participação no Congresso Brasileiro de Redes Neurais (CBRN2009) para
a apresentação oral de 3 trabalhos publicados. 5) Redistribuição do Prof. Braulio Adriano de Mello. O prof. Braulio
informou que solicitou redistribuição para uma universidade em Santa Catarina e que a distância da família é o principal
motivo do seu pedido de redistribuição. Informou que foi aprovada a criação da universidade, em Santa Catarina, para a
qual ele tem interesse de ir. Falou do seu excelente convívio com os colegas do DCC, agradeceu por tudo e informou que
o DGP precisa de uma anuência do DCC para que o processo de redistribuição tenha prosseguimento. Informou também
que a vaga da redistribuição já está aprovada no DGP. O Presidente aproveitou para dizer que, neste caso, há uma
negociação direta entre reitores e que, na prática, não há negociação sem anuência do departamento. O prof. Wilian
questionou sobre a abertura de concurso para cobrir esta vaga. O presidente informou que é necessário aguardar algumas
mudanças que estão ocorrendo com relação às regras para execução de concurso, como por exemplo, a exigência de
filmagem da prova didática para se evitar questionamentos dos candidatos quanto à nota nesta parte do concurso. O prof.
Antônio Maria propôs que se aprove a redistribuição em questão ad referendum, pois, o processo já está em tramitação e
desde que seja garantida a vaga para o DCC. Aprovado por unanimidade. O prof. Braulio registrou sua saída por ter uma
reunião no (CEPE). O prof. André Zambalde questionou sobre a situação da Profa. Olinda. Solicitou que o Chefe do
Departamento ficasse atento aos acontecimentos, procurando manter contato direto e contínuo com a Professora,
cobrando procedimentos relacionados a transferência, dispensa médica e ou contratação de professor substituto. Disse
que o DCC não pode ficar sem um professor para o semestre que se inicia em março de 2010. Solicitou muita atenção ao
caso, em função das férias que estão se aproximando, deixando tudo muito bem ajustado para 2010/1. 6) Aprovação da
proposta de Mestrado em Ciência da Computação. Foi nomeada uma comissão para trabalhar na proposta de
mestrado em Ciência da Computação e o prof. Luiz Henrique informou que é necessário passar pela assembleia e
também ter aprovação na Reitoria da UFLA e UFMG. O Prof. Cláudio parabenizou o Prof. Luiz Henrique pelo trabalho.
O prof. Wilian argumentou sobre alguns pontos do projeto que devem ser melhorados para aumentar a chance de ser
aprovado pela CAPES, como, por exemplo: Faltou descrever o Laboratório de Eletrônica na parte de infra estrutura do
departamento; Foram listadas no projeto algumas coisas que não fazem parte do departamento, mas são da UFLA; A
descrição das 2 linhas de pesquisa estão muito repetitivas e há necessidade do texto ser reescrito para ficar bem claro a
definição delas e a separação entre elas; A linha de pesquisa Metodologia está mais valorizada que a linha de Sistemas
Computacionais, ou seja, há um desbalanceamento; O texto em geral merece uma revisão ortográfica e de gramática;
Faltou o nome do prof. Wilian na descrição de disciplinas/professor o qual é responsável atualmente pelas disciplinas de
"Redes Neurais Artificiais" e "Introdução aos Sistemas Embarcados e Microcontroladores" oferecidas pelo departamento
a pós-graduação da UFLA. Prof. Wilian ainda declarou que o projeto como está atualmente abre muita brecha para ser
rejeitado. Prof. Luiz Henrique informou que as sugestões serão acatadas e corrigidas antes do envio a CAPES. O Prof.
Zambalde propôs que se aprove a proposta. Aprovado por unanimidade. 7) Aprovação de projetos de reestruturação
curricular ASI (Administração de Sistemas de Informação), OOA (Orientação a Objetos e Aspectos) e ESL
(Engenharia de Software com ênfase em Software Livre). O prof. Antônio Maria propôs que se aprovem os projetos
em questão conforme parecer a ser emitido pela Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu do DCC. Aprovado por
unanimidade. 8) Processo de escolha da área de concurso. O prof. Antônio Maria questionou se a definição da banca e
da área de concurso deveria passar ou não por assembleia departamental. O prof. Wilian defendeu que é interessante que
passe por AD. Depois de várias discussões, o prof. Antônio Maria propôs que a assembleia departamental fique
responsável pela definição da área de concurso e banca. Aprovado com um voto contrário e uma abstenção. O Presidente
deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e dezessete 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,
18 de novembro de 2009.
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