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Realizada às quinze horas do dia onze de fevereiro de dois mil e dez, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da
Computação (DCC), sob a presidência do prof. João Carlos Giacomin, subchefe do DCC, com a presença dos seguintes
docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano
Motta Toledo, Jerusa Marchi, 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 e do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade. O presidente
desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas
anteriores 141, 142 e 143. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Redistribuição da profa. Renata. 5) Aprovação de Projeto de
pesquisa. 6) Aprovação de Relatórios de Viagem. 7) Requisitos mínimos para desenvolvimento de trabalho final de curso
de graduação. 8) Definição do processo de registro de projetos de extensão. 9) Discussão sobre novas regras de
elaboração da lista tríplice para a escolha do Reitor e Vice-Reitor. 1) Assuntos Gerais. A profa. Marluce informou que
os professores que tiverem dúvidas na elaboração do plano de curso, que deverá ser entregue no início do primeiro
semestre letivo de 2010, ou no código das disciplinas do curso Bacharelado em Sistemas de Informação, poderão
procurá-la para esclarecer suas dúvidas. Informou ainda que está sendo implementado um sistema que conterá todas as
ementas das disciplinas, com prazo de conclusão previsto para final de fevereiro de 2010. Sugeriu que, até lá, as
consultas às ementas da nova grade curricular sejam feitas no sistema Moodle na sala de Reestruturação Curricular. Disse
que alunos reclamaram no semestre passado por terem sido reprovados por falta e sugeriu que o docente deixe claro ao
aluno que está estabelecido na Resolução CEPE Nº 042, de 21 de março de 2007, artigo 79, que é obrigatória a
frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o estudante que não comparecer a
75% (setenta e cinco por cento) das atividades previstas na disciplina. Informou também que o curso de Bacharelado em
Sistemas de Informação (SI) e Bacharelado em Ciência da Computação (CC) não possuem estágio obrigatório. Por essa
razão as vagas de estágio obrigatório no DCC que foram divulgadas no edital da PROEC não foram preenchidas. O
técnico-administrativo Eder informou que o servidor terceirizado, chamado Plínio, está lotado no DCC trabalhando como
técnico de laboratório em meio período, mas que deseja ficar no DCC em período integral, porém não cabe a ele esta
decisão. Disse que o site do suporte, colocado há alguns meses à disposição do DCC, tem mostrado balanços positivos,
onde todo processo fica documentado e que a partir deste semestre, será o meio oficial de comunicação entre os técnicos
dos laboratórios e o DCC. Enfatizou que deve ser usado o site de suporte para qualquer solicitação de serviço ao suporte
técnico. O prof. Ricardo informou que obteve aprovação em um projeto de extensão do edital PROEC. Ele deverá
selecionar um aluno que trabalhará com ele e com uma professora do Departamento de Educação Física. O prof. Wilian
informou que, em reunião com o colegiado do curso de Engenharia de Automação e Controle, ficaram definidas as
disciplinas oferecidas pelo DCC que serão eletivas para o curso de Engenharia de Automação e Controle. Mas novas
turmas no DCC não precisarão ser criadas para estas disciplinas eletivas, pois o aluno só poderá matricular-se se houver
vaga. Posteriormente ele passará a tabela dessas disciplinas para conhecimento de todos. A prof. Ana Paula solicitou que
fossem registradas em atas as melhores monografias de graduação do DCC, uma vez que há um prêmio que as
contempla. Solicitou também que ficasse definido em calendário o início dos trabalhos da comissão responsável por
definir quais monografias devem ser agraciadas com o prêmio. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 141, 142 e
143. O prof. Joaquim propôs que se aprovassem as atas 141 e 143. Aprovadas por unanimidade. O prof. Bruno propôs
que se aprovasse a ata 142. Aprovada por unanimidade. 3) Avisos e esclarecimentos. O presidente informou que haverá,
em breve, abertura de 4 (quatro) concursos para 4 (quatro) vagas no DCC. Duas vagas são relativas às saídas dos profs.
Rudini e Braulio, liberadas como professor equivalente. Essas duas vagas devem estar disponíveis em breve, já que as
portarias foram enviadas para os membros das bancas. As outras 2 (duas) vagas são via REUNI e estão em andamento. A
vaga destinada a cobrir a saída do prof. Thiago ainda não está contabilizada, pois o MEC ainda nada informou ao DGP
(Departamento de Gestão de Pessoas) da UFLA. Informou ainda que há duas professoras solicitando para sair do DCC:
profas. Olinda e Renata. Segundo a profa. Olinda, uma universidade do Estado de São Paulo abriu vaga e ela vai solicitar
redistribuição. Já a profa. Renata quer sair do DCC para ir para a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. O
presidente informou também que, por determinação da DGP/UFLA, a volta do feriado de carnaval está prevista para o
dia 18/02/2010 (5ª-feira). 4) Redistribuição da profa. Renata. O presidente informou que a profa. Renata foi aprovada
em um concurso na UFES e que ela comunicou à chefia que já está com praticamente tudo pronto para morar em VitóriaES e que está aguardando apenas a liberação da Assembleia Departamental. No entanto, em consulta à DGP/UFLA, o
DCC foi informado que enquanto a redistribuição não for completamente realizada, a profa. Renata pertence ao quadro
permanente da UFLA. A profa. Ana Paula comentou que ela poderia ter vindo à AD para esclarecer o processo. O
Presidente disse que ela avisou que não poderia comparecer e que solicitou ao subchefe do DCC que o item de pauta não
fosse colocado em votação. Diante disso, o prof. Cláudio propôs que não fosse votada a redistribuição em função da
ausência de documentos oficiais para isso. Proposta aprovada por unanimidade. A AD entende com isso que a profa.
Renata continua com os compromissos de suas disciplinas e demais atividades no DCC-UFLA. A AD entende o mesmo
em relação à profa. Olinda. 5) Aprovação de Projeto de pesquisa. Aprovado por unanimidade o projeto de pesquisa
intitulado “Síntese de Circuitos Eletrônicos Analógicos utilizando Computação Evolutiva Implementada em uma
Plataforma Paralela ou Distribuída” do prof. Wilian Soares Lacerda. 6) Aprovação de Relatórios de Viagem. O prof.
Rêmulo propôs que se aprovassem os seguintes relatórios de viagens: André Zambalde – Belo Horizonte-MG –
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14/12/2009 – Participação em Banca de Dissertação no DCC/UFMG. Juliana Galvani – Campinas-SP – 22 e 23/12/2009
– Reunião sobre projeto de pesquisa e cumprimento de créditos para doutorado no próximo semestre. Sanderson
Gonzaga – Santo Antônio de Pádua-RJ – 07 a 11/12/2009 – Participação como membro de banca do concurso para
Ciência da Computação do INFES/UFF. Aprovados por unanimidade. 7) Requisitos mínimos para desenvolvimento de
trabalho final de curso de graduação. O prof. Wilian constatou problemas nos trabalhos de final de curso de graduação
de CC. Ele sugeriu a criação de regras que dêem subsídios para que a banca examinadora possa examinar o trabalho
adequadamente. Segundo ele, a monografia apresentada por um aluno a uma banca que ele participou, foi meramente
uma revisão bibliográfica. Ainda segundo ele, toda monografia deveria apresentar uma implementação em
hardware/software, sendo o mínimo exigido a um profissional formado em Ciência da Computação. O prof. Wilian disse
que procurou o coordenador do curso de Ciência da Computação na época e este informou que não há nenhum
documento impedindo que seja feito apenas uma revisão bibliográfica. Além disto, outros trabalhos de monografia
anteriores foram aprovados na mesma circunstância. Assim, a banca fica sem o respaldo legal para reprovar uma
monografia. O prof. Joaquim argumentou que já participou de bancas que ocorreu isso e a banca reprovou o aluno, pois
entendeu que o trabalho não estava à altura de uma monografia. Ainda segundo o prof. Joaquim, não há necessidade de
regras, pois, a banca deve ter autonomia para avaliar. Além disso, o prof. Joaquim argumentou que existem excelentes
trabalhos de revisão bibliográfica em que ele foi orientador ou fez parte da banca, não vendo motivo para delimitar o
tipo de trabalho. O prof. Luiz Henrique, durante a discussão, retirou-se dizendo que não discutiria esse assunto. Depois
de várias explanações sobre vários problemas semelhantes apresentados por outros docentes, o prof. Wilian propôs que
esses problemas levantados sejam levados ao Colegiado do curso de Ciência da Computação para serem analisados e
para que mudanças sejam propostas. Aprovado com 2 (duas) abstenções. 8) Definição do processo de registro de
projetos de extensão. O Presidente sugeriu que este assunto fosse discutido posteriormente, pois foi proposto pelo prof.
Antônio Maria, que não compareceu à AD. A AD concordou. 9) Discussão sobre novas regras de elaboração da lista
tríplice para a escolha do Reitor e Vice-Reitor. O Presidente deu início a discussão esclarecendo alguns pontos.
Porém, devido à escassez de tempo, foi decidido discutir este item em outra AD. O Presidente deu por encerrada a
Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e três minutos, e, para constar, eu, prof. Sanderson Lincohn
Gonzaga de Oliveira, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes desta reunião.
Lavras, 11 de fevereiro de 2010.
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