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Realizada às quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de dois mil e nove, na sala de reuniões do 1 
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. João Carlos Giacomin, subchefe do DCC, 2 
com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz 3 
Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Jerusa Marchi, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Ricardo 4 
Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda e do representante 5 
técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade.  O presidente desta colocou o assunto a ser tratado: 1) Definição das 6 
áreas de concurso para 2 (duas) vagas de professores. O Presidente informou a todos os presentes que o DCC recebeu 7 
um memorando da Comissão Para Implantação do REUNI na UFLA informando que o departamento tem direito ainda a 8 
duas vagas via REUNI e que o DCC deveria determinar as áreas de contratação enviando, ao Presidente do CEPE, 9 
solicitação de abertura de concurso contendo, entre outros itens, sugestão das áreas e sugestão de banca examinadora, 10 
sendo estes itens definidos em Assembleia Departamental. O Presidente também apresentou um estudo sobre o impacto 11 
no DCC devido à expansão promovida pelo REUNI com relação, principalmente, à carga horária de aulas e a quantidade 12 
de alunos por turma, servindo de orientação para a definição dos itens em questão. O Prof. Wilian falou sobre o projeto 13 
de implantação do curso de Engenharia de Controle e Automação, questionando que no início deste projeto estavam 14 
previstas 8 (oito) vagas e depois ocorreu uma mudança para 4 (quatro) vagas. Disse que ficou abismado em saber que 15 
agora só seriam ofertadas 2 (duas) vagas, quando o correto seriam 4 (quatro) vagas. O Presidente argumentou que a PRG 16 
já tinha definido 2 (duas) vagas e que não havia meios de alterar essa situação. Após as discussões, foram feitas duas 17 
propostas de áreas para o concurso: uma proposta do prof. Wilian definindo as áreas para “Ciência da Computação” e 18 
“Engenharia da Computação/Engenharia Elétrica” e outra do Prof. Ahmed que definia as áreas para “Sistemas de 19 
Computação” e “Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos”, sendo aprovada, por 10 (dez) votos a 3 (três) a 20 
proposta do Prof. Ahmed. A banca examinadora foi definida pela AD da seguinte maneira: para a área de “Sistemas de 21 
Computação”, docentes: André Vital Saúde (DCC/UFLA – Vice-Presidente), Giovanni Francisco Rabelo (DEG/UFLA), 22 
João Carlos Giacomin (DCC/UFLA), Luiz Henrique Andrade Correia (DCC/UFLA), Wilian Soares Lacerda 23 
(DCC/UFLA – Presidente) e os suplentes Bruno Henrique Groenner Barbosa (DEG/UFLA), Marluce Rodrigues Pereira 24 
(DCC/UFLA) e Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira (DCC/UFLA) e para a área de “Redes de Computadores e 25 
Sistemas Distribuídos”, docentes: Joaquim Quinteiro Uchôa (DCC/UFLA), Luiz Henrique Andrade Correia (DCC/UFLA 26 
– Presidente), Marluce Rodrigues Pereira (DCC/UFLA – Vice-Presidente), Roberto Alves Braga Junior (DEG / UFLA), 27 
Tales Heimfarth - DCC/UFLA e os suplentes Ana Paula Piovesan Melchiori (DCC/UFLA), Danton Diego Ferreira 28 
(DEG/UFLA) e Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira (DCC/UFLA). O Presidente deu por encerrada a Assembleia 29 
Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e quatro minutos, e, para constar, eu, Prof. André Luiz Zambalde, lavrei a 30 
presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 17 de dezembro de 2009. 31 


