ATA DA 142ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 9 de Dezembro de 2009
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Realizada às quinze horas do dia nove 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, Antônio Maria Pereira de Resende, Jerusa Marchi, João Carlos Giacomin, Joaquim
Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Ricardo Silveira Sousa, Tales Heimfarth e Wilian Soares
Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Reginaldo Ferreira de Souza e do representante
discente Pedro Mesquita Moura. O presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2)
Correção e aprovação de Ata anterior 140. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. 5) Alterações das
regras para o Prêmio de TCC. 6) Extinção da disciplina de graduação Introdução à Automação com uso de Micro controladores COM198. 7) Desenvolvimento de trabalho final de curso de graduação em Ciência da Computação e Sistemas de Informação da
UFLA. 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 técnico administrativo Eder Teixeira informou que o monitor responsável
pela manutenção da página do DCC suspenderá suas atividades este mês em virtude do período de férias escolares, retornando no
início do período letivo de 2010. O prof. Joaquim questionou sobre as decorações natalinas a serem feitas no departamento. O
Presidente informou que pedirá à secretaria que faça as decorações. O técnico-administrativo Reginaldo informou que está em
processo de saída do DCC e que está prevista a vinda de uma pessoa terceirizada que trabalha na Biblioteca da UFLA, mas, que esta
troca de pessoal ainda não está confirmada. Informou ainda que, com a sua saída, o administrador do DCC, Filipe Carvalho, poderá
ocupar o seu lugar na assembleia departamental. O prof. Ahmed, em resposta a questionamentos levantados pelo prof. Antônio Maria
sobre o projeto PROES na lista de discussão dos professores, informou que o projeto iniciou no final de 2007 e que atualmente está em
sua segunda fase. Apresentou documentação referente ao projeto, lembrando ao Prof. Antonio Maria de, na época da proposta do
projeto, ter dado seu acordo e ciência. O prof. Ahmed disse ainda que se coloca à disposição para esclarecer dúvidas referentes a seus
projetos de pesquisa, sem a necessidade de fazer uso da lista de professores para tal fim. A profª. Ana Paula informou que Lavras não
foi escolhida como sede do próximo Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) da SBC. A principal alegação da
comissão que define a cidade sede do Simpósio é que o acesso a Lavras é difícil, por não haver aeroporto (que está atualmente em
reforma). O prof. Antônio Maria disse, em relação ao que foi explanado pelo prof. Ahmed, que iniciou a discussão na lista de
professores por haver recebido questionamento de um aluno sobre o curso do projeto PROES estar ou não vinculado ao DCC, disse
ainda que fez uso da lista para parabenizar o prof. Ahmed pelo projeto e que se colocou à disposição para ajudar no projeto. O prof.
Antônio Maria também propôs inserir o item de pauta “Definição do processo de registro de projetos de extensão”. Aprovado por 6
(seis) votos a favor, 1 (hum) voto contra e 4 (quatro) abstenções, sendo inserido como item 8. A profª. Marluce registrou a sua saída
por ter uma reunião no CEPE. 2) Correção e aprovação de Ata anterior 140. A ata 140 foi aprovada por unanimidade. 3) Avisos e
esclarecimentos. O Presidente informou, quanto às declarações do técnico-administrativo Reginaldo no item anterior desta pauta, que
em conversa anterior, o técnico-administrativo Reginaldo o havia informado de seu desejo de mudar de ambiente, apesar do chefe do
DCC insistir para que continuasse trabalhando aqui, uma vez que contribuiu em muito com o desenvolvimento do departamento.
Comentou também que, com a saída do técnico-administrativo Reginaldo, há realmente a necessidade de receber outro técnicoadministrativo para ocupar o seu lugar e que um funcionário terceirizado, atualmente lotado na Biblioteca da UFLA, chamado Plínio,
estaria sendo cogitado para trabalhar meio período no DCC. O presidente informou ainda que já foi reenviada a proposta de mestrado
em Ciência da Computação após efetuadas as revisões conforme as correções sugeridas por alguns docentes do DCC na última
assembleia departamental. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. O prof. Joaquim propôs que se aprovem os relatórios de viagens
dos seguintes professores: Ahmed – Brasília-DF – 23/11/2009 a 25/11/2009 – Participação e apresentação de artigo no I Encontro
Internacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil. André Saúde – Salvador-BA – 03/11/2009 a 06/11/2009 – Apresentar o
Sistema de Rastreabilidade Apícola, produto do projeto FAPEMIG CEX-APQ-8091-07, a autoridades presentes no Congresso
Nordestino de Apicultura e Meliponicultura de 2009. Aprovado por unanimidade. 5) Alterações das regras para o Prêmio de TCC.
A profª. Ana Paula explicou que faltavam alguns detalhes e foram detectados alguns problemas nas regras para o prêmio de TCC, por
isso, foram feitas algumas reformulações. Foram iniciadas as discussões entre os membros da AD e feitas várias mudanças. Após as
discussões, a profª. Juliana propôs a aprovação das regras para o prêmio de TCC, conforme documento em anexo. Aprovada por
unanimidade. 6) Extinção da disciplina de graduação Introdução a Automação com uso de Microcontroladores - COM198. O
prof. Wilian explicou que a disciplina foi reformulada e teve seu nome alterado, criando-se com isso outra disciplina intitulada
"Introdução aos Sistemas Embarcados e Microcontroladores", de forma que a COM198 deveria ser extinta. O Presidente explicou que
não é possível extinguir nenhuma disciplina, pois uma vez ministrada, consta no currículo de quem a cursou, porém, as disciplinas
podem deixar de ser ofertadas e que o DCC já se pronunciou na PRG, há algum tempo atrás, indicando quais disciplinas não estão
mais sendo ofertadas. Com isso, não houve necessidade de aprovação deste item de pauta. 7) Desenvolvimento de trabalho final de
curso de graduação em Ciência da computação e Sistemas de Informação da UFLA. Devido ao tempo insuficiente, este item foi
transferido para a próxima assembleia. 8) Definição do processo de registro de projetos de extensão. Devido ao tempo insuficiente,
este item foi transferido para a próxima assembleia. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e
trinta e dois minutos, e, para constar, eu, profª. Jerusa Marchi, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos
presentes nesta reunião. Lavras, 9 de dezembro de 2009.
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