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Realizada às quatorze horas e quarenta e dois minutos do dia dezesseis de abril de dois mil e dez, na sala de reuniões do 1 
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, chefe do DCC, com a 2 
presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André 3 
Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Heitor Augustus Xavier Costa, 4 
Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Olinda 5 
Nogueira Paes Rizzo, Rêmulo Maia Alves, Renata Couto Moreira, Ricardo Martins de Abreu Silva, Sanderson Lincohn 6 
Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico-administrativo Filipe Carvalho 7 
Silva e dos representantes discentes Diego Bachim Giroto, Evandro Junqueira Figueiredo e Pedro Mesquita Moura. O 8 
presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de 9 
Atas anteriores 146, 147 e 148. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Pedido de 10 
Colaboração Técnica do Prof. Alex-Sander Amável Luiz, do CEFET-MG. 6) Aprovação de projetos de pesquisa. 7) 11 
Aprovação de Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de Pós-Graduação Lato Sensu: Tecnologia de Redes de 12 
Computadores (RDE), MBA Executivo em Governança de TI (GTI) e Administração em Redes Linux (ARL). 8) 13 
Aprovação da Prestação de Contas do DCC do 2º semestre de 2009. 9) Aprovação de horário especial (Prof. Cristiano 14 
Leite de Castro). 10) Aprovação de Relatórios Semestrais. 11) Nomeação da Comissão de Avaliação de melhor 15 
Monografia do 2º semestre de 2009. 12) Liberação do anfiteatro para o professor dar aulas quando há muitos alunos na 16 
disciplina e pouco espaço em sala de aula (Prof. Wilian). 13) Definição da porcentagem devida ao DCC em contratos de 17 
prestação de serviços. 14) Indicação de Secretário da Assembleia Departamental. 15) Criação das disciplinas de 18 
“Eletrônica I” e “Eletrônica II” no lugar da disciplina de “Circuitos Eletrônicos” para o curso de Engenharia de Controle 19 
e Automação (Prof. Wilian). 16) Aprovação de afastamento esporádico. 1) Assuntos Gerais. O Presidente apresentou o 20 
novo professor substituto recém concursado, Prof. André Grützmann, dando as boas vindas ao mesmo. O Prof. Wilian 21 
parabenizou o Prof. Antonio Maria por este ter sido eleito para o CUNI (Conselho Universitário) da UFLA, no último dia 22 
15/04, como representante dos professores adjuntos. O Prof. André Zambalde reclamou que a internet em toda UFLA 23 
está muito lenta. O Prof. Heitor parabenizou o novo professor substituto do DCC, Prof. André Grützmann e também 24 
comentou que coordena o Workshop de Manutenção de Software Moderna 2010 que ocorrerá em junho de 2010 em 25 
Belém-PA. Solicitou, ainda, a colocação de escaninhos fechados para o departamento, alegando perda de documentos de 26 
seu escaninho. O administrador do DCC, Filipe Carvalho, disse que já foi solicitado ao setor de marcenaria da UFLA 27 
escaninhos com chave e resta agora aguardar. O Prof. Heitor solicitou também luz com sensor para evitar que professores 28 
no turno noturno tenham que ficar acendendo luz ao irem embora e perguntou se há algum projeto para passar a 29 
Secretaria do DCC para a entrada do prédio do departamento. O Presidente informou que, por causa das obras na UFLA, 30 
obras menores, como esta, a Reitoria não está autorizando, pelo menos por enquanto. A Profª. Renata informou que o 31 
diretor da DGP/UFLA disse a ela que haverá reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 32 
UFLA – CEPE e pediu que seus processos de Colaboração Técnica e de Redistribuição fossem inseridos na pauta desta.  33 
A Profª. Ana Paula sugeriu a colocação de grades nos banheiros do andar de baixo, já que estes estão sendo encontrados 34 
constantemente com as janelas abertas. O Prof. Rêmulo perguntou se a porta de vidro, ao lado do anfiteatro do DCC, 35 
deve ficar aberta ou não. O Presidente informou que durante o dia pode ficar aberta, mas, após as 18 horas, deverá ficar 36 
fechada por motivos de segurança. O Prof. Rêmulo informou que, por motivos de reformulações, a coordenação do curso 37 
Lato Sensu de IED (Informática na Educação) foi passada a Profª. Ana Paula. 2) Correção e aprovação de Atas 38 
anteriores 146, 147 e 148. A ata 146 foi aprovada com 1 (uma) abstenção, a ata 147 foi aprovada com 3 (três) 39 
abstenções e a ata 148 foi aprovada por unanimidade. 3) Avisos e esclarecimentos. O Presidente informou que o 40 
workshop do DCC, que acontece todos os anos, está previsto para acontecer no dia 15/05/2010 (quinze de maio de dois 41 
mil e dez). Disse que este ano houve atraso na data, comparando com o ano passado, devido aos vários cortes de energia 42 
elétrica que vêm ocorrendo na UFLA em alguns finais de semana. Informou também que o café servido no DCC, por 43 
enquanto, está suspenso até que se regularize a verba do Lato Sensu que o departamento tem direito. Disse que esta verba 44 
está “travada” por motivos de mudanças técnicas na forma de arrecadação do Lato Sensu. O técnico-administrativo Filipe 45 
informou que em breve haverá solução para o problema. O Presidente informou que a Secretaria do DCC adotou a 46 
medida de entregar apenas a quantidade certa de folhas para impressão aos docentes ao invés de deixar um pacote 47 
disponível na sala de impressão, devido ao fato de que em menos de 3 (três) dias, foram consumidas, na sala de 48 
impressão do DCC, quase 1500 (uma mil e quinhentas) folhas, levantando a suspeita que estão havendo roubos de papel 49 
na referida sala, localizada em local onde todos têm acesso e que este procedimento continuará até que se tenha uma 50 
solução definitiva. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagens dos 51 
seguintes professores: Ana Paula Piovesan – Brasília-DF – 24 a 27/02/2010 – Participação na Reunião Rede de Educação 52 
para a Diversidade. Heitor Augustus – Ilhéus-BA – 08 a 10/03/2010 – Apresentar trabalho no INTERTECH 2010. Heitor 53 
Augustus – São Carlos-SP – 18 a 20/03/2010 – Participar em banca de qualificação de mestrado no Departamento de 54 
Computação da UFSCar. Joaquim Quinteiro – São Paulo-SP – Participação em conferência na área de segurança. Luiz 55 
Henrique – Ouro Preto-MG – 08 a 10/03/2010 – Banca de concurso para professor na área de Sistemas de Computação. 56 
Renata Couto – Vitória-ES – 15 a 19/03/2010 – Participação em projeto de pesquisa intitulado “Grupo de Estudos e 57 
Pesquisas em Conjuntura” sob a coordenação dos professores Paulo Nataki e Maurício Sabadini. 5) Pedido de 58 
Colaboração Técnica do Prof. Alex-Sander Amável Luiz, do CEFET-MG. O Presidente apresentou o pedido de 59 
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Colaboração Técnica e o projeto de Colaboração Técnica entre o CEFET-MG e a UFLA do Prof. Alex-Sander Amável 1 
Luiz a todos da AD e abriu o tema para as discussões. O Prof. Wilian disse que conhece um pouco da história do Prof. 2 
Alex-Sander e informou que ele tem muito interesse em vir para o DCC. O Prof. Joaquim disse que é preciso avaliar se 3 
há conseqüências desta vinda, já que esta Colaboração Técnica solicitada poderia estar atrelada a algumas condições ou 4 
coisa parecida. O Prof. Antônio Maria argumentou que deveria haver um plano de trabalho mais detalhado que desse 5 
mais condições da AD avaliar a questão. O Prof. Heitor também sugeriu que fossem fornecidas mais informações, como 6 
a pesquisa desenvolvida pelo docente em questão, por exemplo, e também apresentado um plano de trabalho mais 7 
detalhado. Após as discussões, o Prof. Heitor fez a seguinte proposta: a AD deveria adiar a decisão até que acontecessem 8 
os concursos para professor previstos para este semestre. Proposta não aprovada por 16 (dezesseis) votos contrários, 2 9 
(dois) votos a favor e 5 (cinco) abstenções. O Prof. Wilian, então, propôs a aceitação de Colaboração Técnica do Prof. 10 
Alex-Sander pelo período de 1 (hum) ano à partir de agosto de 2010. Proposta aprovada por 13 (treze) votos a favor e 8 11 
(oito) abstenções. 6) Aprovação de projetos de pesquisa. O Prof. Heitor propôs que fossem aprovados os seguintes 12 
projetos de pesquisa: “Mapeamento de quebra de segurança de informações pessoais e rastreabilidade de pessoas comuns 13 
na web brasileira” e “Inspeção e aplicabilidade de métodos de avaliação de interfaces de sistemas de software” do Prof. 14 
Antônio Maria, “Identificação de indícios de interesses transversais em softwares orientados a objetos usando técnicas 15 
semânticas de mineração”, “Recuperação de modelos de classes orientados a aspectos de softwares orientados a 16 
aspectos” e “Caracterização do processo de ensino e aprendizagem de engenharia de software no Brasil realizando 17 
estudos experimentais” do Prof. Heitor Augustus e “Futebol de robôs: um ambiente dinâmico para estudo da Inteligência 18 
Artificial e suas aplicações” e “Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à Robótica Móvel” da Profª. Jerusa. 19 
Aprovados por unanimidade. 7) Aprovação de Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de Pós-Graduação Lato Sensu: 20 
Tecnologia de Redes de Computadores (RDE), MBA Executivo em Governança de TI (GTI) e Administração em 21 
Redes Linux (ARL). O Prof Heitor propôs que fossem aprovados os seguintes Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de 22 
Pós-Graduação Lato Sensu apresentados à Assembleia Departamental: Tecnologia de Redes de Computadores (RDE), 23 
MBA Executivo em Governança de TI (GTI) e Administração em Redes Linux (ARL). Aprovados por unanimidade. 8) 24 
Aprovação da Prestação de Contas do DCC do 2º semestre de 2009. O Prof. André Saúde apresentou a Prestação de 25 
Contas do DCC do 2º semestre de 2009 e pediu que a Assembleia referendasse a mesma. Aprovada a Prestação de 26 
Contas do 2º Semestre de 2009 com 2 (duas) abstenções. 9) Aprovação de horário especial (Prof. Cristiano Leite de 27 
Castro). O Prof. Cristiano enviou um memorando à chefia do DCC solicitando concessão de horário especial durante o 28 
período de abril a julho de 2010 por estar cursando doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 29 
(PPGEE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte-MG. O docente também informa, neste 30 
memorando, que se compromete a repor as atividades sem prejuízo para o DCC/UFLA. O Prof. Heitor propôs a 31 
aprovação do referido horário. Aprovado por unanimidade. 10) Aprovação de Relatórios Semestrais. O Prof. Heitor 32 
propôs que se aprovem os relatórios semestrais do segundo semestre de 2009 dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla 33 
Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de Resende, 34 
Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Jerusa Marchi, João Carlos 35 
Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, 36 
Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, 37 
Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda. Aprovados 38 
por unanimidade. Os relatórios semestrais de 2009/2 do Prof. Heitor Augustus Xavier Costa e das professoras Olinda 39 
Nogueira Paes Rizzo e Renata Couto Moreira não foram apresentados porque estes estavam afastados no período em 40 
questão. 11) Nomeação da Comissão de Avaliação de melhor Monografia do 2º semestre de 2009. Após consultar, 41 
por e-mail, os docentes que estiveram na última Comissão de Avaliação de melhor Monografia sobre o interesse destes 42 
de permanecer nesta nova comissão e, levando em consideração a sugestão da Profª. Ana Paula de que seria interessante 43 
que a composição de novas comissões mantivesse um membro da comissão anterior, o Presidente indicou para a AD os 44 
nomes dos seguintes docentes para a nova comissão: Bruno de Oliveira, Jerusa Marchi, Sanderson Lincohn e Tales 45 
Heimfarth. Estes nomes também foram indicados considerando a carga administrativa que cada um possui. Como o Prof. 46 
Tales manifestou interesse em entrar para a Câmara de Extensão no lugar do Prof. Antônio Maria, o Presidente indicou 47 
para compor a comissão em questão os professores Bruno, Jerusa e Sanderson. Aprovado por unanimidade. 12) 48 
Liberação do anfiteatro para o professor dar aulas quando há muitos alunos na disciplina e pouco espaço em sala 49 
de aula (Prof. Wilian). O Prof. Wilian informou que o problema já tinha sido resolvido, e que se ninguém mais tiver 50 
interesse, este item de pauta poderia ser retirado. Como não houve manifestação, o presidente retirou o item de pauta. 13) 51 
Definição da porcentagem devida ao DCC em contratos de prestação de serviços. O Presidente começou o assunto 52 
informando que nunca houve contrato de prestação de serviços no DCC e, como surgiu um contrato deste tipo, 53 
recentemente, e poderão surgir outros, é necessário formalizar qual a porcentagem que o DCC tem direito em contratos 54 
assim. A Profª. Juliana registrou sua saída durante esta discussão. Depois de toda uma discussão em torno do assunto, o 55 
Prof. Ahmed propôs que o DCC tenha direito, no mínimo, a 5 (cinco) por cento do valor do contrato. A proposta foi 56 
aprovada com 1 (hum) voto contrário e o restante a favor. Para que seja determinada de forma mais correta possível, o 57 
Presidente solicitou à Câmara de Extensão que defina as regras que determinarão qual a porcentagem que o DCC terá 58 
direito, tendo como mínimo o valor de 5% (cinco por cento). 14) Indicação de Secretário da Assembleia 59 
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Departamental. O Presidente disse que, há algum tempo atrás, solicitou à Procuradoria da UFLA que alterasse o 1 
regimento do DCC permitindo que qualquer um da AD, e não apenas docentes, pudessem assumir o papel de Secretário 2 
da Assembleia Departamental. A Procuradoria, no entanto, naquela época, solicitou ao DCC que aguardasse, pois, o 3 
Regimento Geral da UFLA estava para ser alterado. Como recentemente foi aprovado o novo Regimento Geral da 4 
UFLA, o Presidente espera que em breve esta alteração solicitada pelo DCC seja atendida. O Prof. Heitor manifestou 5 
interesse em participar da comissão que irá definir as mudanças no regimento do DCC e teve o apoio do Presidente. 6 
Enquanto isso, como o atual secretário, André Zambalde, irá afastar-se no próximo semestre para fazer o pós-doutorado 7 
em Portugal, o Presidente decidiu indicar o docente Sanderson para assumir como novo secretário da AD a partir de 8 
01/06/2010 (hum de junho de dois mil e dez). Aprovado por unanimidade pela AD. 15) Criação das disciplinas de 9 
“Eletrônica I” e “Eletrônica II” no lugar da discip lina de “Circuitos Eletrônicos” para o curso de Engenharia de 10 
Controle e Automação (Prof. Wilian). A Profa. Marluce chegou quando se discutia este item de pauta. Prof. Wilian 11 
solicitou que o chefe lesse o memorando do Colegiado de Engenharia de Controle e Automação (ECA) enviado ao DCC. 12 
O Presidente leu o memorando solicitando urgência na decisão da AD sobre este item de pauta e passou a palavra para o 13 
Prof. Wilian que é o docente que participa deste colegiado e que está por dentro deste assunto. O Prof. Wilian explicou 14 
que o Colegiado de ECA decidiu (constando em ata de reunião deste colegiado) que a disciplina de Circuitos Eletrônicos 15 
não seja dada em conjunto com o curso de Ciência da Computação pelo fato dos alunos de ECA terem uma bagagem na 16 
área de Física muito maior (o pré-requisito para Circuitos Eletrônicos é Física III, diferente para o curso de Ciência da 17 
Computação, e os alunos de ECA têm até Física IV). Após ampla discussão, este Colegiado resolveu que esta disciplina 18 
de Circuitos Eletrônicos seja dividida em duas disciplinas para englobar um conteúdo mais amplo e profundo da área da 19 
Eletrônica, como é feito em outras instituições de ensino, uma vez que apenas a disciplina de Circuitos Eletrônicos dada 20 
para o curso da Ciência da Computação não satisfaz às exigências do curso de Engenharia de Controle e Automação. 21 
Segundo o Prof. Wilian, tais mudanças afetarão a carga horária do DCC somente no segundo semestre de 2011. Lembrou 22 
ainda que uma vez que o departamento ultrapasse um número médio de horas-aula por docente, automaticamente tem 23 
direito a requisitar mais vagas efetivas para docente. Prof. Wilian lembrou que no projeto inicial do curso de ECA, foram 24 
solicitadas 8 (oito) vagas de docentes para o DCC. O Prof. Wilian lembrou que está aberto edital de concurso para uma 25 
vaga de docente na área de Sistemas de Computação e isso ajudaria o departamento nesta área. Disse que quanto mais 26 
cedo surgir esta demanda, maior a probabilidade de conseguir mais docentes. Justificou a urgência do assunto 27 
informando que tais mudanças devem ser repassadas para a Pró-Reitoria de Graduação para serem efetivadas no próximo 28 
semestre, caso sejam aprovadas pela AD. A criação destas disciplinas no departamento, facilitaria também a posterior 29 
implementação de um curso novo de Engenharia da Computação, principalmente devido à existência de um Laboratório 30 
de Eletrônica sob a guarda do DCC, o que traria também mais recursos para o DCC. Além disso, há a possibilidade da 31 
colaboração esporádica do prof. Alex-Sander Amável Luiz que poderia ajudar nestas disciplinas devido a sua formação. 32 
Após estas explicações, houve um intenso debate. O Prof. Luiz Henrique questionou sobre qual seria a carga horária 33 
adicional que o DCC teria que assumir com a criação destas 2 (duas) disciplinas novas. Prof. Wilian, após fazer uma 34 
contabilidade, chegou à conclusão que o departamento teria uma carga horária adicional de 10 horas-aula/semana além 35 
do programado, sem contar com sub-turmas práticas de alunos repetentes, mas que a criação da disciplina estaria 36 
condicionada a mais uma vaga de docente para o DCC, por isto não estava preocupado com isto. O prof. Ricardo Martins 37 
disse que isto é uma grande bobeira. Prof. Wilian respondeu que se o Departamento de Ciências Exatas não tivesse 38 
também assumido a criação do curso de Ciência da Computação, nós não estaríamos aqui hoje, e quem sabe a criação 39 
destas duas disciplinas será uma semente para a criação do curso de Engenharia de Computação, portanto não é nenhuma 40 
"bobeira". Profª. Ana Paula disse que a criação destas disciplinas e abertura de vaga de docente para esta área será de 41 
grande valia para o grupo de eletrônica, área tão carente no departamento, e aproveitará melhor os recursos que o 42 
departamento dispõe. O Presidente lembrou que mais um docente no departamento facilita a liberação de professores 43 
para pós-doutorado, uma vez que dilui mais a carga didática. Terminadas as discussões, a Profa. Ana Paula fez a proposta 44 
de que a AD não decida agora, mas, que aguarde um parecer da Câmara de Graduação do DCC relatando sobre a 45 
afinidade das disciplinas Eletrônica I e Eletrônica II com a área de Computação e o Departamento de Ciência da 46 
Computação. Aprovado por 5 (cinco) votos a favor, 4 (quatro) votos contra e 12 (doze) abstenções. 16) Aprovação de 47 
afastamento esporádico. Aprovado por unanimidade o afastamento esporádico dos seguintes docentes: Ahmed Ali 48 
Abdalla Esmin – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Engenharia de Software Livre – Ministrar aulas e compor banca de 49 
defesa de monografia – turma 109 – de 03 a 05/06/2010; Tales Heimfarth – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 50 
Engenharia de Software Livre – Ministrar aulas e compor banca de defesa de monografia – turma 109 – de 03 a 51 
05/06/2010. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e sete minutos, e, 52 
para constar, eu, prof. André Luiz Zambalde, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos 53 
presentes a esta reunião. Lavras, 16 de abril de 2010. 54 


