ATA DA 141ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 8 de Dezembro de 2009
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Realizada às quinze horas e trinta minutos do oito de dezembro 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, Bruno de Oliveira Schneider, João Carlos
Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade
Correia, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Silveira Sousa, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, do
representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e dos representantes discentes Iuri Deolindo
Nogueira e Pedro Mesquita Moura. O presidente desta colocou o assunto a ser tratado: 1) Definição da área
do concurso. Na última assembleia departamental, o prof. Antônio Maria questionou se a definição da banca
e da área de concurso deveria passar ou não por assembleia departamental, e, depois de várias discussões, o
prof. Antônio Maria propôs que a assembleia departamental ficasse responsável pela definição da área de
concurso e banca, sendo aprovada a proposta. Por isso, foi marcada esta AD extraordinária. O presidente
informou que foi decidido, preliminarmente, pela chefia, que a área do concurso deveria ser a de Sistemas de
Informação e que isto já tinha sido levado ao CEPE. Informou que haveria três opções então para que a AD
decidisse: a) deixar o que já foi definido (área de Sistemas de Informação), b) definir outra área ou c) não
tomar nenhuma decisão, mas, solicitar a DGP que não abra concurso porque serão revistas as áreas pelo DCC.
O presidente passou a palavra aos membros da AD e abriu a discussão sobre o tema. Durante as discussões, o
Prof. Joaquim propôs que se mantivesse a área Sistemas de Informação para o concurso, uma vez que estava
comprovada a necessidade de profissional para a área e haveria inconvenientes de um possível adiamento do
concurso. Aprovada por unanimidade. Foi definido também que a discussão da área do próximo concurso será
depois de maiores estudos sobre o assunto. Com relação à banca do concurso, o prof. Antônio Maria propôs
que entrasse pessoa específica de Engenharia de software. A proposta não foi aprovada por 5 votos contrários,
2 votos favoráveis e 8 abstenções. O prof. André Zambalde propôs que se alterasse o tema 1 da Lista de
Temas do Concurso “Projeto e Análise de Algoritmos” para “Algoritmos e Estruturas de Dados”. Aprovado
por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezesseis horas e quarenta e
cinco 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, 8 de dezembro de 2009.
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