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Realizada às quatorze horas do dia vinte e um de maio de dois mil e dez, na sala de reuniões do Departamento de Ciência 1 
da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. João Carlos Giacomin, subchefe do DCC, com a presença dos 2 
seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria 3 
Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Heitor Augustus Xavier Costa, Jerusa Marchi, Joaquim Quinteiro 4 
Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Rêmulo Maia Alves, 5 
Ricardo Martins de Abreu Silva, Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e 6 
Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe Carvalho Silva e do 7 
representante discente Pedro Mesquita Moura. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte 8 
ordem: 1) Aprovação da Minuta de Regimento Interno do DCC (Profs. André Zambalde, Antônio Maria e Heitor). 2) 9 
Oferta de cursos via UAB. 3) Criação de disciplina eletiva. 4) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. 5) 10 
Recurso do Prof. Wilian sobre decisão da Assembleia Departamental do dia 12/05/2010. O Prof. Joaquim sugeriu alterar 11 
a ordem de pauta para que se discutissem os itens 2 e 3 antes do item 1, sendo esta sugestão, acatada pela AD. 1) Oferta 12 
de cursos via UAB. O Prof. Joaquim explicou que a PRPG solicitou ao DCC que manifestasse se haveria interesse do 13 
departamento em ofertar cursos de pós-graduação Lato Sensu via Universidade Aberta do Brasil. Disse também que 14 
houve uma reunião promovida pela PRPG entre os coordenadores de CPGLS (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu) e a 15 
coordenadora UFLA da UAB, Profª. Elaine das Graças Frade, onde foram esclarecidas várias dúvidas sobre ofertas 16 
destes cursos no âmbito da UAB. Segundo o Prof. Joaquim, os principais pontos apresentados nesta reunião foram os 17 
seguintes: a) o Coordenador do curso pode receber bolsa relativa ao número de meses do curso mais 2 (dois) meses antes 18 
e 2 (dois) meses depois do curso finalizado. O Professor não pode acumular bolsa, então, se o coordenador do curso der 19 
aula, este não receberá por isso, pois já está recebendo bolsa de coordenador; b) o Revisor tem o papel de revisar o 20 
material tanto em conteúdo quanto na escrita. Pode-se ter um revisor durante todo o tempo do curso; c) o professor 21 
pesquisador (ou formador) é o professor responsável pela disciplina. Ele que organiza o curso, define os planos de aula 22 
baseado no material do curso e define os critérios de avaliação. O Prof. Joaquim disse também que não é um PPC 23 
(Projeto Pedagógico de Curso) que deverá ser enviado no momento, mas sim, que este item de pauta é apenas para 24 
aprovar se o DCC tem interesse em ofertar este tipo de curso via UAB. O Prof. Heitor questionou se haverá necessidade 25 
de ter viagens freqüentes do professor que optar por trabalhar com este curso, podendo atrapalhar assim, as atividades do 26 
mesmo aqui no DCC, permitindo com isso, inclusive, que o referido docente use como pretexto para solicitar redução de 27 
carga horária de aulas. A Profª. Ana Paula explicou que haverá viagens somente no encontro presencial, sendo uma vez 28 
por semestre, porque o curso é oferecido na modalidade à distância. Após as discussões, o Prof. Joaquim fez a seguinte 29 
proposta: aprovar a oferta do curso de ARL (Administração em Redes Linux) via UAB, sendo que serão feitos alguns 30 
ajustes posteriormente de acordo com as necessidades, dentro dos prazos estabelecidos pela UAB. Aprovado por 31 
unanimidade. 2) Criação de disciplina eletiva. Na última reunião da Assembleia Departamental (151ª AD), realizada no 32 
dia 12/05/2010 (doze de maio de dois mil e dez), o Prof. João Giacomin, Presidente da Câmara de Graduação do DCC, 33 
informou que a câmara em questão ainda não tinha se reunido para dar um parecer oficial sobre a solicitação do Prof. 34 
Sanderson em criar as disciplinas eletivas “Introdução aos Métodos das Diferenças e dos Volumes Finitos” e “Introdução 35 
à Teoria dos Grafos”, informando também que devido a isso, este item de pauta retornaria na próxima AD. Como a 36 
Câmara emitiu um parecer, o Presidente leu o mesmo para todos informando que a Câmara de Graduação aprovou a 37 
criação da disciplina eletiva “Introdução à Teoria dos Grafos” por considerar uma disciplina importante na formação dos 38 
alunos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação e decidiu não recomendar a criação da disciplina 39 
“Introdução aos Métodos das Diferenças e dos Volumes Finitos” por entender que, embora seja importante para a 40 
formação dos alunos de Ciência da Computação, estes necessitariam de conhecimentos prévios para acompanhar o 41 
desenvolvimento desta disciplina os quais não constam na grade curricular desse curso. Após a leitura e discussões sobre 42 
o assunto, o Prof. Heitor propôs que se aprovasse o parecer da Câmara de Graduação do DCC. Aprovado por 43 
unanimidade. 3) Aprovação da Minuta de Regimento Interno do DCC (Profs. André Zambalde, Antônio Maria e 44 
Heitor). O Presidente informou que foi emitida uma Resolução CUNI Nº 021/2010 determinando como data limite de 45 
25/05/2010 (vinte e cinco de maio de dois mil e dez) para o envio das propostas de regimento pelos Departamentos 46 
Didático-Científicos para apreciação pelo Conselho Universitário da UFLA. O Chefe do DCC, então, emitiu uma portaria 47 
(Portaria Nº 29 de 04/05/2010) designando os professores Heitor Augustus Xavier Costa, André Luiz Zambalde e 48 
Antônio Maria Pereira de Resende, para sob a presidência do primeiro, comporem uma comissão com o objetivo de 49 
propor uma Minuta de Regimento Interno do Departamento de Ciência da Computação. O Presidente, então, passou a 50 
palavra à comissão para que fizesse as considerações iniciais antes de se iniciar as discussões. O Prof. Heitor comentou 51 
que a comissão responsável em elaborar a minuta em questão baseou-se no Regimento Geral da UFLA e no Regimento 52 
Interno do Departamento de Ciências Humanas - DCH, uma vez que este último teve sua aprovação recente pelo CUNI e 53 
foi recomendado como modelo para os outros departamentos. A Profª. Ana Paula questionou sobre o prazo estipulado 54 
para o DCC discutir e enviar o regimento para o CUNI, dizendo ser o mesmo muito curto para todo este processo. O 55 
Presidente também foi da mesma opinião, alegando, porém, que todos os departamentos na UFLA tiveram este mesmo 56 
prazo de curta duração, não sendo possível aumentá-lo já que é uma determinação de uma resolução do CUNI.  57 
Iniciaram-se, então, as discussões item a item do regimento interno apresentado. Os professores Ricardo Silveira, Luiz 58 
Henrique e Antônio Maria, como também o técnico-administrativo Eder, registraram as suas saídas em momentos 59 



 
 
 

ATA DA 152ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA C OMPUTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 
UFLA, 21 de Maio de 2010 

 

Página 2 de 2 
 

diferentes durante as discussões deste item. Foi aprovado até o Art. 12 da Seção III do Capítulo III e, como a AD se 1 
estendeu além do previsto e o prazo para envio do regimento estava se esgotando, foi marcada uma AD extraordinária 2 
para o dia 24/05/2010 (vinte e quatro de maio de dois mil e dez) para continuar as discussões e aprovar a minuta em 3 
questão. 4) Apreciação das Normas para afastamento para Pós-Doc. Este item não foi discutido porque a AD se 4 
estendeu além do previsto. 5) Recurso do Prof. Wilian sobre decisão da Assembleia Departamental do dia 5 
12/05/2010. Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. O Presidente deu por encerrada a 6 
Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, e, para constar, eu, Prof. André Luiz Zambalde, 7 
lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes a esta reunião. Lavras, 21 de maio de 8 
2010. 9 


