ATA DA 145ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 24 de Fevereiro de 2010
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Realizada às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e quatro 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, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de
Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Jerusa Marchi, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto,
Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Ricardo Silveira Sousa,
Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda. O presidente desta colocou os
assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e esclarecimentos. 3) Distribuição de
disciplinas (novas turmas). 4) Aprovação de Projetos de pesquisa. 5) Aprovação de Afastamentos Esporádicos. 6)
Aprovação de Relatório de Viagem. 7) Distribuição de móveis, materiais e equipamentos do DCC. 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. 10) Escolha do novo membro da Câmara de Pesquisa. 1) Assuntos Gerais. O Presidente
justificou a ausência do chefe do DCC informando que este não pôde comparecer à AD por estar, através de uma Ordem
de Serviço, participando de um treinamento em Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos na Fumsoft, em Belo
Horizonte-MG. O Presidente também solicitou autorização dos membros da assembleia para a participação do prof.
Heitor Augustus Xavier Costa. Aprovado por unanimidade. O prof. Wilian informou que esteve na reunião do colegiado
do curso de Engenharia de Controle e Automação, antes de iniciar esta AD, onde participou da comissão para alterar a
grade do curso de ECA. Informou que, consultando a PORTARIA PRG Nº 173, DE 15 de agosto de 2008 (em anexo),
esta teve, entre outras consequências, a geração para o DCC de 4 (quatro) docentes, sendo assim, no seu modo de
entender, diferente da interpretação da Pró-Reitoria de Graduação que informou ao DCC que este só tem direito a 2
(duas) vagas em decorrência da criação do curso de ECA. O Presidente sugeriu escrever um memorando solicitando
explicações da PRG quanto ao assunto. O prof. Wilian informou também que apoiou a criação do curso de ECA
confiando em recursos humanos que viriam para o DCC. Reclamou que está ocorrendo o inverso: criação de mais turmas
e nenhum docente a mais para suprir as necessidades do DCC. O Prof. Wilian disse também que, na reunião do colegiado
de ECA, foi aprovada a ata onde constam as disciplinas ofertadas pelo DCC que podem ser eletivas para o curso de ECA
e disse que enviará por e-mail a todos para conhecimento. Lembrou que os alunos de ECA só farão as eletivas se houver
vaga, não implicando em abertura de outras turmas. A profa. Juliana informou que assumirá Projeto Orientado I –
PRG114, no primeiro semestre de 2010 e, baseado em informações, fez uma proposta de condução desta disciplina onde
50% (cinqüenta por cento) da nota do aluno ficará a cargo do professor e também haverá uma ficha de acompanhamento
do aluno onde, sem esses requisitos, o aluno não poderá ser aprovado. Informou que acha necessário uma “defesa” do
projeto com a presença do orientador para evitar problemas com o aluno em Projeto Orientado II – PRG210. O prof.
Wilian discordou da pré-defesa, uma vez que aumenta mais as funções do docente orientador com ocupação de mais uma
tarefa. Porém, a profa. Marluce defendeu a idéia da profa. Juliana, indicando que o procedimento da pré-defesa daria
suporte para se alcançar um melhor resultado na disciplina. O prof. Joaquim solicitou chuveiros e duchas higiênicas nos
banheiros reservados aos professores e técnico-administrativos do DCC. Também reclamou dos azulejos do prédio do
DCC que estão caindo e que, de vez em quando, estão sendo trocados. Mas, isso não vem resolvendo o problema.
Solicitou também que fossem trocados os bebedouros do DCC por outros, já que, por enquanto, nada foi resolvido
quanto ao filtro/bebedouro da cozinha e os que estão no departamento não gelam direito e não dão conta da demanda.
Sugeriu que fossem instalados bebedouros como os que estão no Pavilhão de aulas III, grandes e com três torneiras com
água gelada. O prof. Antônio Maria sugeriu que fosse criado um checklist para a disciplina de Projeto Orientado I –
PRG114 de forma a controlar melhor as atividades do aluno, verificando se este está em dia com as mesmas. O
presidente comentou que têm ocorrido muitos atrasos para iniciar as reuniões da AD. Ele solicitou a todos que, quando
tiverem que atrasar por algum motivo, que avisem à chefia para, se for o caso, adiar o início da AD, evitando não ter
quorum no início dos trabalhos. O prof. Ahmed alertou que o ar-condicionado da sala onde ficam os servidores do DCC
(NAR) não está funcionando corretamente. A sala está muito quente, podendo, a qualquer hora, estragar os equipamentos
que estão lá, trazendo muitos prejuízos ao departamento. O presidente informou que já foi feita uma ordem de serviço
solicitando os reparos necessários. Porém, o prof. Ahmed disse que seria mais viável insistir na Prefeitura da UFLA para
que o conserto seja realizado urgentemente. Pois esperar o atendimento da solicitação pode demorar e os equipamentos
estragarem. 2) Avisos e esclarecimentos. Não houve avisos e esclarecimentos. 3) Distribuição de disciplinas (novas
turmas). O Presidente disse que foi informado da necessidade de se criar uma nova turma de aula prática de GCC101 –
Algoritmos e Estrutura de Dados I para o curso de Sistemas de Informação e também da necessidade de se dividir a
turma de GCC149 – Informática na Educação, visto que esta disciplina eletiva está com 72 (setenta e dois) alunos
matriculados. Por isso, essas modificações na distribuição de disciplinas feita em novembro de 2009 são necessárias. O
prof. Wilian disse que o DCC está “sofrendo” com uma alta carga horária de aulas e também devido à alta evasão de
docentes. Isso acarreta uma série de problemas como, por exemplo, ter que convocar uma AD extraordinária para discutir
esse assunto, quando os docentes poderiam estar fazendo outras atividades que são exigidas para o início do semestre
letivo que está para começar. Disse que não acha justo que o DCC tenha esta alta carga horária de aulas enquanto há
departamentos que têm pouca carga horária. Também falou que o DCC tem esta alta carga horária em razão da criação de
cursos, cujas disciplinas em sua maioria são oferecidas pelo DCC (além do curso inicial de Ciência da Computação, foi
criado o curso de Sistemas de Informação). Também, pela razão do departamento apoiar didaticamente outros cursos na
Página 1 de 2

ATA DA 145ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 24 de Fevereiro de 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

área básica como, por exemplo, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal e Matemática, mencionando também o
envolvimento mais forte do DCC com o curso de Engenharia de Controle e Automação. Isso enquanto departamentos
com baixa carga horária de aulas não se preocupam em criar cursos, parecendo estar acomodados com isso. Diante disso,
o prof. Wilian fez a proposta de que o chefe do DCC levasse ao CUNI esses problemas discutidos para serem resolvidos
entre os chefes de departamentos da UFLA. Ainda deu algumas sugestões para o CUNI discutir tipo: passar disciplinas
do DCC para outros departamentos; requisitar professores de outros departamentos que estão com baixa carga horária
para ministrar disciplinas do DCC; solicitar mais vagas docentes para o DCC de forma a equilibrar a carga horária
didática entre os departamentos. Aprovado com uma abstenção. Começaram-se, então, as discussões em torno do assunto
de distribuição de disciplinas. O prof. Wilian registrou a sua saída. Após as discussões, a profa. Marluce propôs as
seguintes alterações na distribuição de disciplinas: o prof. Tales assume as 2 (duas) aulas práticas adicionais de GCC101
– Algoritmos e Estrutura de Dados I do curso BSI (turma 14C); a profa. Olinda assume 2 (duas) aulas de GCC131 Fundamentos de Informática (turma 16A), 2 (duas) aulas práticas de GCC101 – Algoritmos e Estrutura de Dados I da
turma (19A), 3 (três) aulas de GCC149 - Informática na Educação da turma (14A) e 2 (duas) aulas de GCC131 Fundamentos de Informática da turma (15A). Assim, a profa. Renata ficará com uma carga horária de 8 horas/aula e a
prof. Olinda com uma carga de 9 horas/aula. Aprovado com 2 votos contra. A profa. Jerusa e os professores Joaquim e
Antônio Maria registraram suas saídas. O prof. Cláudio propôs que os três próximos itens da pauta, que demandam
apenas uma aprovação, fossem aprovados em apenas um único bloco. Não foi aprovado por falta de quorum. 4)
Aprovação de Projetos de pesquisa. Este item não foi discutido por falta de quorum. 5) Aprovação de Afastamentos
Esporádicos. Este item não foi discutido por falta de quorum. 6) Aprovação de Relatório de Viagem. Este item não foi
discutido por falta de quorum. 7) Distribuição de móveis, materiais e equipamentos do DCC. Este item não foi
discutido por falta de quorum. 8) Definição do processo de registro de projetos de extensão. Este item não foi
discutido por falta de quorum. 9) Discussão sobre novas regras de elaboração da lista tríplice para a escolha do
Reitor e Vice-Reitor. Este item não foi discutido por falta de quorum. 10) Escolha do novo membro da Câmara de
Pesquisa. Este item não foi discutido por falta de quorum. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC,
às dezessete horas e trinta e cinco 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, 24 de fevereiro de 2010.
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