ATA DA 147ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 31 de Março de 2010
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Realizada às quinze horas e quarenta minutos do dia trinta e um de março de dois mil e dez, 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Cláudio
Fabiano Motta Toledo, Heitor Augustus Xavier Costa, Jerusa Marchi, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José
Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Olinda Nogueira Paes Rizzo, Rêmulo Maia
Alves, Renata Couto Moreira, Ricardo Martins de Abreu Silva, Ricardo Silveira Sousa e Tales Heimfarth, dos representantes
técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe Carvalho Silva e do representante discente Pedro Mesquita Moura. O
presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Liberação da profª. Renata para colaboração
técnica na UFES. 2) Liberação da Profª. Olinda para colaboração técnica na UNIFESP. 1) Liberação da Profª. Renata para
colaboração técnica na UFES. Na última assembleia departamental, a Profª. Renata informou que, no final do ano passado foi
aberto um concurso para professor no Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES e ela
passou em primeiro lugar. Disse que solicitou sua redistribuição já há algum tempo na UFES e na UFLA, mas, com o período
de férias nas duas universidades, houve atraso no processo e, segundo ela, um modo de contornar o problema seria o DCC
liberá-la através de uma colaboração técnica na UFES. Foi incluído, na 146ª AD, como item de pauta a “Liberação da Profª.
Renata para colaboração técnica na UFES”, mas não houve tempo para esta discussão. Com isso, foi solicitada pela mesma uma
AD extraordinária para tratar do assunto. O Presidente leu o documento enviado pela UFES que solicita colaboração técnica ao
Reitor da UFLA e, com isso, o Reitor em exercício, Prof. José Roberto Soares Scolforo, pediu a manifestação da Assembleia
Departamental. A Profª. Renata disse que já tem um grupo de pesquisa na UFES e quer resolver a questão o mais breve
possivel, já que também está com a sua tese de doutorado em fase de correções e que toda a sua família já está morando em
Vitória-ES. Ela informou que a vaga já está disponível na UFES e acredita que o processo venha a terminar em julho deste ano.
Depois das informações preliminares dadas pela Profa. Renata, o Presidente informou que o professor substituto que veio e
outro que está vindo para o DCC são para cobrir as vagas dos Profs. Rudini e Braulio que saíram algum tempo do DCC. Disse
que quando há colaboração técnica o departamento não tem direito a professor substituto. Após, o Presidente abriu o tema para
que todos pudessem discutir. O Prof. Heitor questionou porque a Profa. Renata resolveu prestar concurso logo agora que estava
voltando para o DCC. A Profa. Renata explicou que, durante o tempo em que esteve afastada do DCC, descobriu sua vocação
social e não teve dúvidas de que deveria mudar sua linha de pesquisa e, conseqüentemente, resolveu prestar concurso e sair do
DCC. O prof. André Zambalde colocou que, em tese, acha temeroso uma liberação para colaboração técnica, porque qualquer
um do DCC pode utilizar dessa colaboração a qualquer momento, já que é um direito do docente pertencente ao funcionalismo
público e estaríamos abrindo um precedente. O Prof. Ricardo Martins sugeriu que a Profa. Renata ficasse até o final do
semestre e, caso não houvesse nenhuma solução, ela deveria pedir sua exoneração, sendo isto interessante para ela. O Prof.
Cláudio advertiu, no entanto, que o processo de exoneração poderia trazer problemas a Profa. Renata em termos de
aposentadoria. O Prof. João Giacomin propôs liberar a Profa. Renata, definindo como data de término da liberação no dia
30/06/2010 (trinta de junho de dois mil e dez), isto na condição de que o código de vaga oferecido pela UFES como
contrapartida já tenha sido informado oficialmente à UFLA. O Prof. José Monserrat propôs que se aprove. Aprovado por 15
(quinze) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e 4 (quatro) abstenções. A Profa. Renata agradeceu a todos e comprometeu-se a
cumprir com os prazos estabelecidos pela AD. 2) Liberação da Profa. Olinda para colaboração técnica na UNIFESP. O
presidente fez a leitura de forma resumida do documento que foi enviado pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
ao Reitor da UFLA onde neste consta a solicitação de verificar a possibilidade de uma colaboração técnica da Profa. Olinda no
Departamento de Informática em Saúde do Campus São Paulo da UNIFESP pelo período de 3 (três) anos, sendo que o Diretor
de Gestão de Pessoas – DGP/UFLA solicitou, então, que o departamento se manifestasse a respeito. O presidente então passou
a palavra à Profª. Olinda. A Profa. Olinda informou que não há vaga imediata a ser liberada para o DCC-UFLA e o seu pedido
de colaboração técnica é um pedido pessoal, já que ela não pretende separar-se da sua família e está disposta a arcar com as
conseqüências de sua decisão. A Profa. Olinda solicitou que os membros da AD levassem em consideração toda a sua
colaboração no passado para que o DCC crescesse, abrindo mão da família em prol da carreira, fato que se inverte agora. Após,
o Presidente abriu o tema para que todos pudessem discutir. O prof. Ricardo Silveira registrou sua saída. A Profa. Ana Paula
explanou que, como docente do departamento há menos de um ano, não tem laços tão fortes com a Profa. Olinda para
considerar toda a contribuição que ela teve junto ao departamento e que somente docentes que estão há mais tempo no DCC
podem analisar o caso dela com mais clareza. Disse também que há um impacto negativo na UFLA com esta colaboração
técnica, pois é contraditório o departamento dispensar docentes para colaboração técnica enquanto solicita professores
substitutos junto à reitoria. A Profa. Jerusa registrou sua saída. O Prof. Ricardo Martins defendeu a Profa. Olinda dizendo que
esta foi uma das docentes que mais colaboraram com o crescimento do DCC. O Prof. Cláudio registrou a sua saída. Após as
discussões, o Prof. Heitor propôs liberar a Profa. Olinda para esta colaboração técnica até o término previsto do doutorado da
mesma, ou seja, 26/02/2011 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e onze) onde a referida docente ficará comprometida em
decidir se vai ou não continuar no DCC. Com 5 (cinco) votos à favor, 6 (seis) votos contra e 7 (sete) abstenções a proposta foi
reprovada. Diante disso, o Prof. João Giacomin propôs liberar a Profa. Olinda até 30/06/2010 (trinta de junho de dois mil e dez)
com possibilidade ou não de extensão, a ser rediscutida no DCC-UFLA, até esta data (30/06/2010). Proposta aprovada por 8
(oito) votos à favor, 1 (hum) voto contra e 9 (nove) abstenções. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às
dezoito horas e vinte e cinco minutos, e, para constar, eu, prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e
aprovação, será assinada pelos presentes desta reunião. Lavras, 31 de março de 2010.
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