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Realizada às quinze horas do dia dez de março de dois mil e dez, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da 1 
Computação (DCC), sob a presidência do Prof. João Carlos Giacomin, subchefe do DCC, com a presença dos seguintes 2 
docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de 3 
Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Jerusa Marchi, 4 
Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo 5 
Maia Alves, Renata Couto Moreira, Ricardo Martins de Abreu Silva, Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn 6 
Gonzaga de Oliveira e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e do 7 
representante discente Pedro Mesquita Moura. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte 8 
ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 144 e 145. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) 9 
Aprovação de Projetos de pesquisa. 5) Aprovação de afastamento esporádico. 6) Aprovação de Relatórios de viagem. 7) 10 
Aprovação de horário especial (Profa. Juliana Galvani). 8) Distribuição de móveis, materiais e equipamentos do DCC. 9) 11 
Definição do processo de registro de projetos de extensão. 10) Discussão sobre novas regras de elaboração da lista 12 
tríplice para a escolha do Reitor e Vice-Reitor. 11) Escolha do novo membro da Câmara de Pesquisa. 12) Solicitação de 13 
afastamento para pós-doutorado (Prof. André Luiz Zambalde). 13) Aprovação de Ofertas de cursos Lato Sensu 2010/2. 1) 14 
Assuntos Gerais. A Profa. Jerusa solicitou a compra de cabos de extensão ou adaptadores de três pinos, para uso nas 15 
salas de aulas que estão com novos modelos de tomadas. O Prof. Wilian comentou sobre o relatório de Avaliação das 16 
disciplinas de Graduação que foi enviado pela PRG para o DCC. As informações fornecidas nos relatórios são muito 17 
vagas e não contribuem para a melhoria das disciplinas. Indagou que no passado, este relatório de avaliação levava em 18 
conta a nota do aluno, material didático, laboratórios, etc., sendo que nesta avaliação só constam “pontuações” como 19 
“ruim”, “bom” ou “ótimo”. Uma avaliação mal elaborada e pouco abrangente, na opinião do Prof. Wilian. O discente 20 
Pedro explicou que é somente isto mesmo, ou seja, no momento em que o aluno vai fazer sua matrícula, este preenche 21 
uma avaliação relativa às disciplinas cursadas no semestre anterior levando em consideração as opções de “ruim”, 22 
“bom”, etc. O Prof. Wilian também disse que havia estipulado como limite para a disciplina de Redes Neurais apenas 30 23 
(trinta) alunos, mas, atualmente, está com 38 (trinta e oito) alunos, fora os ouvintes. Como está com muito aluno e pouco 24 
espaço para dar aulas nesta disciplina, propôs a inclusão, nesta AD, do seguinte item de pauta: “Liberação do anfiteatro 25 
para o professor dar aulas quando há muitos alunos na disciplina e pouco espaço em sala de aula”. Aprovado por 26 
unanimidade e inserido como o 14º item de pauta. O Prof. Joaquim questionou, diante desta reclamação do Prof. Wilian, 27 
que já passou da hora de mudar o sistema do DRCA e que este sistema tem muitas falhas, principalmente, de segurança. 28 
O Prof. André Zambalde informou que está aberto o concurso para professor adjunto na UFLA, sendo 2 (duas) vagas 29 
para o DCC na área de Sistemas de Informação. Pediu a todos que ajudem na divulgação do concurso. Informou também 30 
que haverá uma reunião com os presidentes de bancas de concurso para que sejam explicadas as mudanças que 31 
ocorreram recentemente nas regras de concurso, como por exemplo, a filmagem da prova didática e a proibição da 32 
assinatura do candidato na prova escrita. A Profa. Renata explanou que gostaria  de esclarecer a todos a sua situação. 33 
Informou que no fim do ano passado foi aberto um concurso para professor no Departamento de Economia da 34 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES e ela passou em primeiro lugar. Disse que teve que mudar de orientador 35 
no seu doutorado e, com essa mudança, consequentemente sua linha de pesquisa também mudou, descobrindo, com isso, 36 
sua vocação enquanto cientista  social. Na UFES, existe um departamento que trabalha com essa linha de pesquisa o que 37 
a levou a prestar o concurso. A família também pesou bastante em sua decisão, já que a mesma já está morando em 38 
Vitória-ES e, além disso, seu marido não se adaptou profissionalmente em Lavras-MG, conseguindo emprego em 39 
Vitória-ES. Disse que solicitou sua redistribuição já há algum tempo na UFES e na UFLA, mas o andamento do processo 40 
está atrasado devido ao período de férias nas duas universidades e nos ministérios (MEC e MPOG). A Profa.  Renata 41 
informou que o pedido já se encontra aprovado em todas as instâncias na UFES e aguarda no DRH/UFES a autorização 42 
do MEC e o código da vaga que será enviada para a UFLA. Com o início do período letivo sem a conclusão do processo 43 
de transferência, a Profa. Renata assumiu disciplinas no DCC, mas com uma dificuldade muito grande já que Vitória-ES 44 
fica a mais de 800km de Lavras, não tendo ônibus direto, somando no melhor dos casos 12h 30min de viagem. Disse que 45 
um modo de contornar o problema, segundo a Profa. Fátima Elizabeth da Silva, chefe de gabinete do reitor da UFLA, e o 46 
prof. Elias Tadeu Fialho, vice-reitor da UFLA, seria o DCC liberá-la para colaboração técnica na UFES. Preocupada com 47 
a sobrecarga de disciplinas que isso poderia acarretar ao DCC, a Profa. Renata esclareceu ainda que, levando o problema 48 
em reunião com o diretor do DGP/UFLA, Georges Francisco Villela Zouein, foram aprovadas duas vagas de professor 49 
substituto para assumir as disciplinas no departamento, viabilizando sua liberação para colaboração técnica. A Profa. 50 
Renata se comprometeu a continuar lecionando as disciplinas até que os substitutos fossem contratados, o que se 51 
realizaria até o final do mês de março deste ano. Apresentou também para a assembleia os extratos das atas aprovando 52 
seu pedido de redistribuição de vagas e da colaboração técnica do Departamento de Economia e do Centro de Ciências 53 
Jurídicas e Econômicas da UFES, assim como o memorando assinado pelo reitor da UFLA aprovando a contratação dos 54 
dois professores substitutos para o DCC. Por isso, a Profa. Renata solicitou a inclusão, nesta AD, do seguinte item de 55 
pauta: “Liberação da Profª. Renata para colaboração técnica na UFES”. Aprovado por unanimidade e inserido como o 56 
15º item de pauta. O Prof. Rêmulo também reclamou, como o Prof. Wilian fez, da questão de excesso de alunos nas 57 
disciplinas, no caso do Prof. Rêmulo, na disciplina de Informática na Educação (60 alunos). Disse que gostaria que o 58 
DCC tomasse providências, pois, os laboratórios não comportam todos os alunos. Pediu também que os coordenadores 59 
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de curso olhassem esta questão de excesso de alunos na disciplina de Fundamentos de Informática, já que esta disciplina 1 
tem a ver com vários cursos de graduação na UFLA. Além disso, o Prof. Rêmulo reclamou do prédio do Centro de 2 
Convivência, que abriga além das salas de aulas na parte debaixo do prédio, os Centros Acadêmicos e outros setores 3 
também. Segundo ele, o prédio foi mal projetado, pois, ao desligar a internet na sala de aula para evitar que os alunos 4 
naveguem em sites não-didáticos e, com isso, não prestem atenção à aula, esse desligamento interrompe toda internet do 5 
prédio, levando muitas vezes a pessoas irem reclamar com ele diretamente na sala de aula durante este desligamento. O 6 
discente Pedro Mesquita informou, no entanto, que o sistema de rede de internet está sendo mudado, separando cada 7 
bloco do prédio com sua própria rede, evitando no futuro a ocorrência deste tipo de problema.  2) Correção e aprovação 8 
de Atas anteriores 144 e 145. As atas 144 e 145 foram aprovadas por unanimidade. 3) Avisos e esclarecimentos. O 9 
Presidente informou que a prestação de contas do DCC do segundo semestre de 2009 se encontra na Secretaria do DCC 10 
para consulta e que será apreciada e votada sua aprovação na próxima AD ordinária. Informou também que serão 11 
marcadas assembleias extraordinárias para os itens de pauta “Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc” e 12 
“Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas”, pois, estes itens já se “arrastam” há bastante tempo e 13 
requerem urgência na aprovação dos mesmos. O Presidente disse que recebeu um telefonema da DGP/UFLA informando 14 
que, com relação aos 2 (dois) professores substitutos que o DCC solicitou à Reitoria, será aberto concurso para apenas 15 
uma vaga e para a segunda vaga será contratada a candidata Stella Amâncio, aprovada em segundo lugar no concurso 16 
ocorrido em março de 2009. Isto é possível devido ao fato do concurso de 2009 ter validade até 26/03/2010 (vinte e seis 17 
de março de dois mil e dez). O Presidente informou que o Prof. José Monserrat deixou de orientar um aluno que tem 18 
bolsa atividade pela PRAEC e, com isso, ficou disponível uma bolsa para o DCC. Disse que, se algum professor se 19 
interessar em ter um aluno com este tipo de bolsa, poderia passar na Secretaria do DCC e deixar o nome que 20 
posteriormente seria escolhido o docente orientador. 4) Aprovação de Projetos de pesquisa. Aprovados por 21 
unanimidade os seguintes projetos de pesquisa: “Ambiente para Desenvolvimento de Meta-heurística e Resolução de 22 
Problemas de Otimização”, do Prof. Cláudio Fabiano Motta Toledo, “Estudos em Computação Evolutiva, Mineração de 23 
Dados e aplicações”, do Prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin, “Análise de Ferramentas, técnicas e Algoritmos de Detecção de 24 
plágio” do Prof. Antônio Maria Pereira de Resende e “Redes Sociais no agronegócio: gestão do conhecimento, 25 
tecnologia da informação e inovação”, do Prof. André Luiz Zambalde. 5) Aprovação de afastamento esporádico. 26 
Aprovado por unanimidade o afastamento esporádico dos professores Ahmed, André Zambalde, Luiz Henrique, Paulo 27 
Bermejo e Rêmulo Maia, conforme quadro em anexo. 6) Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por 28 
unanimidade os relatórios de viagens dos seguintes professores: Antônio Maria – Belo Horizonte-MG – 25/01/2010 – 29 
Atender ao convite da empresa Squadra para conhecê-la e analisar possibilidade/oportunidade de parceria entre 30 
DCC/UFLA e a Squadra; Luiz Henrique – Belo Horizonte-MG – 24/02/2010 – Participação de Banca de Dissertação de 31 
Mestrado no Departamento de Ciência da Computação da UFMG. 7) Aprovação de horário especial (Profa. Juliana 32 
Galvani). A Profa. Juliana Galvani solicitou à DGP (Departamento de Gestão de Pessoas da UFLA) horário especial no 33 
DCC/UFLA no período de 01/03/2010 a 08/07/2010 para cumprir disciplina no programa de pós-graduação do Instituto 34 
de Computação IC/Unicamp, necessária para a continuidade do projeto de doutorado. Porém, a DGP solicitou que fosse 35 
aprovado este horário especial em AD. Aprovado por unanimidade. 8) Distribuição de móveis, materiais e 36 
equipamentos do DCC. O Presidente informou que a falta de móveis, materiais e equipamentos é um problema crônico 37 
no DCC e este problema se agrava quando um docente sai do departamento, seja por exoneração ou redistribuição, e 38 
outro professor pede para ficar com os bens que eram destinados ao professor que saiu. Informou a todos que os 39 
materiais que ficarem ociosos, em decorrência da saída de um docente, serão repassados ao docente que assumir a vaga. 40 
Disse, enfim, que a postura da chefia é a seguinte: não está liberado nenhum material para quem quer que seja. Tendo 41 
material ocioso no DCC, a chefia fará uma consulta por interessados para, posteriormente, decidir o destino do material. 42 
9) Definição do processo de registro de projetos de extensão. Como este item foi solicitado pelo Prof. Antônio Maria, 43 
o Presidente deixou a palavra com o mesmo. O Prof. Antônio Maria solicitou que houvesse um processo de registro dos 44 
projetos de extensão que ocorrem no DCC. Assim como ocorre com os projetos de pesquisa, que passam pela Câmara de 45 
Pesquisa e só são aprovados na AD caso a Câmara de Pesquisa tenha dado o parecer favorável. O Prof. Antônio Maria 46 
propôs que os projetos de extensão passem pela Câmara de Extensão antes da aprovação da chefia. Com 11 (onze) votos 47 
contrários, 5 (cinco) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções, a proposta não foi aprovada. Diante da não aprovação desta 48 
proposta, o Prof. Antônio Maria, alegando ter algumas idéias em mente para a Câmara de Extensão e que não poderia 49 
implementá-las sem o apoio da maioria, disse que o melhor seria deixar a Câmara de Extensão. Solicitou, assim, que 50 
fosse nomeado outro membro em seu lugar. 10) Discussão sobre novas regras de elaboração da lista tríplice para a 51 
escolha do Reitor e Vice-Reitor. O Presidente informou que o DCC recebeu documentos que solicitavam do 52 
departamento sugestões sobre as novas regras de elaboração da lista tríplice para a escolha do Reitor e Vice-Reitor. Com 53 
isso, foi nomeada uma comissão constituída pelos professores Antônio Maria, André Luiz Zambalde e José Monserrat 54 
para coletar estas sugestões no DCC tendo um prazo de 60 (sessenta) dias para finalizar os trabalhos. O Prof. Antônio 55 
Maria argumentou que o documento com a solicitação chegou às suas mãos no meio do mês de dezembro do ano 56 
passado, portanto, período de finalização das notas escolares e, logo após, a maioria dos professores entrou em férias, não 57 
havendo condições de tempo para que a comissão conseguisse atingir os objetivos dentro do prazo estabelecido. Com 58 
isso, a chefia enviou um memorando informando à Reitoria que o período não permitiu que o DCC enviasse as sugestões 59 
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solicitadas. Diante disso, o Prof. Joaquim fez a proposta de que a comissão deverá encaminhar para a lista de e-mail estas 1 
informações, permitindo assim, o amadurecimento das discussões. Aprovado por unanimidade. Devido ao tempo de a 2 
reunião estar bastante adiantado, o Prof. Ahmed propôs que “fossem votados os assuntos mais urgentes em um máximo 3 
de 15 (quinze) minutos”. Aprovado pela maioria. O técnico-administrativo Eder registrou a sua saída e o Prof. Wilian 4 
também registrou sua saída. 11) Escolha do novo membro da Câmara de Pesquisa. O Presidente explicou que este 5 
item diz respeito à substituição do Prof. Cláudio que, como novo coordenador do curso de Ciência da Computação, 6 
passou a fazer parte da Câmara de Graduação. O prof. Cláudio disse que pretende continuar como presidente da Câmara 7 
de Pesquisa, e fazer parte também da Câmara de Graduação. Com isso, este item não foi discutido. 12) Solicitação de 8 
afastamento para pós-doutorado (Prof. André Luiz Zambalde). O prof. André Zambalde enviou um memorando à 9 
chefia solicitando a liberação das atividades do DCC no período de 08/2010 a 07/2011 uma vez que teve aprovação pela 10 
CAPES, em 26/02/2010, da bolsa para cursar pós-doutorado no exterior (estágio sênior) na Universidade Nova Lisboa – 11 
Instituto de Estatística e Gestão da Informação em Portugal. Por isso, este assunto teve que ser levado a AD para que esta 12 
decidisse pelo afastamento ou não do referido docente. O prof. André Zambalde explicou a todos um pouco sobre o seu 13 
projeto, com várias manifestações em torno do assunto. Finalizadas as manifestações, o Presidente colocou em votação o 14 
“Pedido de afastamento para cursar pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa – Portugal, do prof. André Zambalde 15 
para o período de 12 meses (08/2010 a 07/2011). O pedido foi aprovado por unanimidade, uma vez que todos 16 
entenderam que não haverá solução de continuidade das atividades do Departamento. Os profs. Rêmulo Maia, Ahmed e 17 
Paulo Bermejo solicitaram que a AD venha a discutir e aprovar o mais rápido possível as “Normas para afastamento de 18 
pós-doutorado” com o objetivo, entre outros, de que os docentes tenham um direcionamento de suas ações para o alcance 19 
dos critérios que farão parte do conteúdo da futura norma. O prof. Paulo Bermejo manifestou uma consulta à AD no 20 
sentido de orientá-lo para conduzir seu pedido de afastamento de pós-doutorado para meados de 2011/2012. 13) 21 
Aprovação de Ofertas de cursos Lato Sensu 2010/2. Aprovadas por unanimidade as seguintes ofertas de cursos para o 22 
segundo semestre de 2010: Engenharia de Software (não oferecido), Tecnologia de Redes de Computadores (oferecido), 23 
Informática em Educação (não oferecido), Administração de Sistemas de Informação (não oferecido), Administração em 24 
Redes Linux (oferecido) e MBA Executivo em Governança de TI (oferecido). 14) Liberação do anfiteatro para o 25 
professor dar aulas quando há muitos alunos na disciplina e pouco espaço em sala de aula. Este item não foi 26 
discutido porque a AD se estendeu além do previsto. 15) Liberação da Profª. Renata para colaboração técnica na 27 
UFES. Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. A Profa. Renata esclareceu que o assunto 28 
era urgente, visto que a contratação dos professores substitutos ocorreria ainda este mês. O presidente informou que 29 
assim que saíssem os editais uma  reunião de caráter extraordinário poderia ser marcada para tratar do assunto. O 30 
Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e sete minutos, e, para constar, 31 
eu, prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes desta 32 
reunião. Lavras, 10 de março de 2010. 33 


