ATA DA 151ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 12 de Maio de 2010
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Realizada às quinze horas e quarenta minutos do dia doze de maio 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, Antônio Maria Pereira de Resende, Cristiano Leite de
Castro, Heitor Augustus Xavier Costa, Jerusa Marchi, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat
Neto, Juliana Galvani Greghi, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira,
Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe
Carvalho Silva e dos representantes discentes Diego Bachim Giroto e Pedro Mesquita Moura. O Presidente desta colocou
os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 149 e
150. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Aprovação de Projeto de Pesquisa. 6)
Aprovação de Afastamento Esporádico 7) Criação das disciplinas eletivas “Introdução aos Métodos das Diferenças e dos
Volumes Finitos” e “Introdução à Teoria dos Grafos” (Prof. Sanderson). 8) Criação das disciplinas de “Eletrônica I” e
“Eletrônica II” no lugar da disciplina de “Circuitos Eletrônicos” para o curso de Engenharia de Controle e Automação
com base no parecer da Câmara de Graduação (Câmara de Graduação/DCC). 1) Assuntos Gerais. O Prof. Ricardo
Silveira solicitou autorização da AD para inserir o item de pauta “Redistribuição para a Universidade Federal Fluminense
- UFF do Prof. Ricardo Silveira”. Aprovado por unanimidade e inserido como 9º item. O Prof. Joaquim também solicitou
autorização da AD para inserir o item de pauta “Oferta de cursos via UAB”. Aprovado por unanimidade e inserido como
10º item. O técnico administrativo Eder informou que os Laboratórios de Graduação do DCC ficarão em manutenção nos
próximos dias para que sejam instalados softwares específicos para serem utilizados durante a Semana Acadêmica, que
ocorrerá no período de 17 a 21/05/2010. Alertou que nestes laboratórios só estariam disponíveis estes softwares
específicos, pedindo a compreensão de todos. A Profª. Jerusa reclamou de problemas no recebimento de e-mails, em
geral com anexos. Disse que entrou em contato com o CIN (Centro de Informática da UFLA), conversando com o
responsável pelo setor e este se prontificou a verificar o que está ocorrendo. A Profa. Jerusa disse que o técnico
administrativo Eder também se prontificou a receber e encaminhar as reclamações dos demais professores, para analisar
o problema e buscar uma solução junto ao CIN. O Prof. Ricardo Silveira informou que o item que ele solicitou que fosse
incluído na pauta (“Redistribuição para a Universidade Federal Fluminense - UFF do Prof. Ricardo Silveira”) precisa ser
apreciado com urgência pelo CEPE, portanto, propôs que o item em questão fosse o 4º a ser discutido. Aprovado por
unanimidade. O Prof. Heitor comentou que coordena o Workshop de Manutenção de Software Moderna 2010 que
ocorrerá em junho de 2010 em Belém-PA. Informou também que participará, em setembro deste ano, do I Congresso
Brasileiro de Software. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 149 e 150. A ata 149 foi aprovada por
unanimidade. A ata 150 teve a sua aprovação adiada para a próxima reunião ordinária. 3) Avisos e esclarecimentos. O
Presidente informou que será marcada uma assembleia departamental extraordinária na próxima semana para continuar
tratando do item “Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc” e também para tratar do Regimento Interno do
DCC, já que no dia 25/05/2010 (vinte e cinco de maio de dois mil e dez) é o último dia para que o departamento envie a
Minuta do Regimento Interno. Disse também que o alto número de abstenções tem prejudicado o andamento das decisões
nas assembleias departamentais, e que o mais grave é que estas abstenções colocam em dúvida algumas das decisões da
assembleia, como no caso do Pedido de Colaboração Técnica da Profª. Olinda, que foi indeferido no CEPE com a
alegação, dentre outras, de que o número de abstenções foi maior do que o número de votos favoráveis à aprovação da
colaboração em questão na votação da assembleia departamental. O Presidente informou que tem procurado um modo,
dentro da legalidade, de punir os membros que não comparecem com certa frequência às reuniões da Assembleia do
DCC. O Presidente solicitou a todos bom senso em utilizar as instalações do DCC destinadas a realizar eventos, como
Sala de Seminários e Anfiteatro, os quais têm sido utilizados com frequência por alguns docentes para ministrar aulas, o
que não é correto, já que existem salas definidas pela PRG para realização das aulas. Informou que o workshop do DCC,
que acontece todos os anos, ocorrerá no dia 29/05/2010 (vinte e nove de maio de dois mil e dez) e conta com a
participação de todos. 4) Redistribuição para a Universidade Federal Fluminense - UFF do Prof. Ricardo Silveira.
O Presidente leu o documento enviado pela Universidade Federal Fluminense ao Reitor da UFLA informando do
interesse daquela Universidade em proceder à redistribuição do Prof. Ricardo Silveira Sousa para que este possa atuar no
Departamento de Educação Matemática do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da UFF, tendo como
contrapartida o oferecimento da UFF de uma vaga decorrente do REUNI-2009 de código nº 0854749. Após a leitura do
documento, o Presidente passou a palavra ao Prof. Ricardo Silveira. O Prof. Ricardo Silveira informou a todos que a
distância da família (esposa e filha de 11 anos) pesou muito em sua decisão de sair do DCC/UFLA. Relatou que sua
esposa ocupa cargo público municipal onde reside e que tentou, de várias formas, que ela pudesse vir trabalhar na cidade
de Lavras-MG, mas não teve sucesso. Argumentou que ir para a cidade onde está sua família, todos os finais de semana,
está sendo muito cansativo e bem complicado devido à enorme distância e que a solução estaria na sua redistribuição
para a UFF, muito mais perto da residência de sua esposa e filha. O Prof. Ricardo Silveira disse que procurou a UFF e
esta aprovou, como foi apresentado no documento pelo Presidente, a sua redistribuição. Solicitou urgência na apreciação
da AD, já que este processo tem ainda que passar pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) da UFLA. Disse
também que tentou enviar estas informações a todos antes desta assembleia, mas, devido a problemas técnicos de
internet, não chegou como previsto. Após as explicações, o Prof. Heitor propôs que se aprovasse a redistribuição do Prof.
Ricardo Silveira Sousa para a Universidade Federal Fluminense. Aprovado por unanimidade. 5) Aprovação de
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Relatórios de viagem. O Prof. Heitor propôs que fossem aprovados os relatórios de viagens dos seguintes professores:
Ahmed Ali – Brasília-DF – 06 a 08/04/2010 – Participação na I Reunião Nacional dos Avaliadores do Sistema
Universidade Aberta do Brasil. Ana Paula Piovesan – Alegre-ES – 03 a 07/05/2010 - Participação como membro de
Banca de concurso. André Saúde – Belo Horizonte-MG – 24 a 25/02/2010 – Participar dos treinamentos em Gerência de
Projetos e Gerência de Requisitos na Fumsoft. O curso é parte da metodologia de implantação do modelo MPS.BR nível
F. André Saúde – Belo Horizonte-MG – 02 a 05/03/2010 – Participar dos treinamentos em Garantia da Qualidade e
Gerência de Configuração promovidos pela Fumsoft, e do treinamento de Plano de Marketing, promovido pela Confrapar
Participações S/A. Os cursos ministrados pela Fumsoft são parte da metodologia de implantação do modelo MPS.BR
nível F e o curso ministrado pela Confrapar é associado à transferência de tecnologia da UFLA para o mercado,
financiado pela Finep. André Saúde – Belo Horizonte-MG – 10/03/2010 – Participar do treinamento em Medição na
Fumsoft. O curso é parte da metodologia de implantação do modelo MPS.BR nível F. André Saúde – Belo HorizonteMG – 15 a 16/03/2010 – Participar dos treinamentos em Gerência de Portfólio, Verificação e Validação na Fumsoft. Os
cursos são parte da metodologia de implantação do modelo MPS.BR nível C. Antônio Maria – Brasília-DF – 04 a
07/05/2010 – Participar de reunião referente ao projeto de extensão da UFLA, sob coordenação do mesmo, relacionado à
Capacitação PROEXT MEC/CIDADES - SNIC. Sanderson Lincohn – Rio de Janeiro-RJ – 03 a 07/05/2010 Participação no “CFL Condition – 80 years gone by” na UERJ – Campus Maracanã. Wilian Soares – João MonlevadeMG – 18 a 21/04/2010 – Participação em banca examinadora de concurso público para docente na Universidade Federal
de Ouro Preto – Campus João Monlevade. Wilian Soares – Muzambinho-MG – 07 a 09/05/2010 – Participação em banca
de concurso público para docente no IFET (IFSULDEMINAS). Aprovados por unanimidade. 6) Aprovação de Projeto
de Pesquisa. O Prof. Heitor propôs que fosse aprovado o projeto de pesquisa intitulado “Rastreabilidade de produtos
perecíveis na cadeia logística do frio com foco na segurança do produto e na transparência e melhoria contínua dos
processos logísticos” do Prof. André Vital Saúde. Aprovado por unanimidade. 7) Aprovação de Afastamento
Esporádico. Aprovado por unanimidade o afastamento esporádico dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação – Ministrar aulas - 10/07/2010; André
Luiz Zambalde - Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação – Ministrar aulas e
participar como coordenador do curso – de 07 a 10/07/2010; Luiz Henrique Andrade Correia - Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação – Ministrar aulas - 09/07/2010; Paulo Henrique de Souza Bermejo
- Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação – Ministrar aulas - 08/07/2010; Rêmulo
Maia Alves - Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação – Ministrar aulas 07/07/2010. 8) Criação das disciplinas eletivas “Introdução aos Métodos das Diferenças e dos Volumes Finitos” e
“Introdução à Teoria dos Grafos” (Prof. Sanderson). O Prof. Sanderson solicitou à Câmara de Graduação do DCC
que analisasse a possibilidade de criar as disciplinas eletivas “Introdução aos Métodos das Diferenças e dos Volumes
Finitos” e “Introdução à Teoria dos Grafos”. O Prof. João Giacomin informou que a Câmara de Graduação do DCC
ainda não se reuniu para dar um parecer oficial sobre o caso, mas que este será apresentado na próxima reunião da
Assembléia Departamental. Diante da ausência de um parecer oficial da Câmara de Graduação, o Presidente informou
que este item de pauta será discutido na próxima AD extraordinária. 9) Criação das disciplinas de “Eletrônica I” e
“Eletrônica II” no lugar da disciplina de “Circuitos Eletrônicos” para o curso de Engenharia de Controle e
Automação com base no parecer da Câmara de Graduação (Câmara de Graduação/DCC). Na 149ª reunião da AD
do dia 14/04/2010 (quatorze de abril de dois mil e dez), foi aprovada a proposta da Profª. Ana Paula de que a AD não
decidisse naquela reunião sobre este assunto, mas que aguardasse um parecer da Câmara de Graduação do DCC
relatando sobre a afinidade das disciplinas Eletrônica I e Eletrônica II com a área de Computação e o Departamento de
Ciência da Computação. O Presidente leu o seguinte parecer da Câmara de Graduação: “A comissão sugere que seja
criada apenas uma disciplina de Eletrônica para tratar de assuntos mais avançados. Os fundamentos de Eletrônica são
contemplados na disciplina de Circuitos Eletrônicos, a qual é oferecida para ser ministrada em conjunto com o curso de
Ciência da Computação. A comissão avaliou que esta nova disciplina deve ser oferecida pelo DCC, já que as demais
disciplinas da área de Eletrônica (Circuitos Eletrônicos e Circuitos Digitais) estão sediadas neste departamento, bem
como o laboratório utilizado nas aulas práticas. Além disso, o oferecimento de disciplinas em conjunto com outros cursos
é uma das premissas do projeto REUNI. Uma análise do conteúdo dos livros citados nas referências bibliográficas das
disciplinas existentes e das duas propostas demonstrou que os assuntos de Eletrônica, tratados na profundidade solicitada,
não dependem do conhecimento prévio dos assuntos tratados na disciplina Física III, a qual é citada como pré-requisito
para Circuitos Eletrônicos, na grade curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação. Da mesma forma as
disciplinas de Eletrônica 1 e Eletrônica 2 podem ser ministradas sem a necessidade do conhecimento prévio dos assuntos
de Física III.” Após a leitura do documento, prof. Wilian solicitou que o assunto fosse passado para a reunião
extraordinária já agendada para 21/05/2010, pelos seguintes motivos: como parte interessada, necessitaria de tempo para
analisar o parecer da comissão e que devido a um compromisso de natureza particular teria que se retirar da reunião
neste momento. O pedido do prof. Wilian não foi acatado pela chefia, e então ele se retirou às 17h 15min. Assim, iniciouse o debate sobre o assunto em questão. A Profª. Jerusa registrou a sua saída durante a discussão deste item. Após, as
discussões, o Prof. Joaquim fez a seguinte proposta: aprovar o parecer da Câmara de Graduação do DCC desde que seja
solicitada a vaga de professor para o DCC para cobrir a criação desta disciplina, além da vaga já solicitada para cobrir o
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impacto da reestruturação curricular, e que seja enviado o memorando em anexo. Aprovado por 13 (treze) votos a favor,
1 (hum) voto contra e 3 (três) abstenções. 10) Oferta de cursos via UAB. Este item não foi discutido porque a AD se
estendeu além do tempo regulamentar de 2 horas e, com isso o Presidente informou que este item de pauta será discutido
na próxima AD extraordinária. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e
cinquenta minutos, e, para constar, eu, Prof. Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, lavrei a presente ata, que após
leitura e aprovação, será assinada pelos presentes a esta reunião. Lavras, 12 de maio de 2010.
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