ATA DA 154ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Realizada às quinze horas e quarenta minutos do dia nove de junho 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: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde,
Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de
Castro, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique
Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Silveira
Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, do representante técnicoadministrativo Eder Teixeira de Andrade e dos representantes discentes Diego Bachim Giroto, Pedro Henrique Almeida
de Souza Rocha 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 150, 151, 152 e 153. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4)
Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Distribuição de Disciplinas e definição de horários. 6) Recurso do Prof. Wilian
sobre decisão da Assembleia Departamental do dia 12/05/2010. Antes de iniciar a AD, o Prof. Bruno propôs alterar a
sequência de itens a serem tratados para: 2, 5, 1, 3, 4, 6. A proposta foi aceita por unanimidade. 2) Correção e
aprovação de Atas anteriores 150, 151, 152 e 153. As atas 150, 151, 152 e 153 foram aprovadas por unanimidade. 5)
Distribuição de Disciplinas e definição de horários. Antes de iniciarem as discussões, foi entregue a todos os presentes
na AD uma proposta de distribuição elaborada pela Câmara de Graduação. O Presidente, então, pediu que os docentes
indicassem as alterações necessárias. O Prof. Joaquim questionou que já vem ministrando a disciplina “Teoria da
Computação” há pelo menos 5 semestres, ou seja, que o mesmo não tem mais obrigação em ministrá-la e qualquer um
poderia solicitar a cadeira conforme está previsto no item 8 das Normas de Distribuição de Disciplinas do DCC: “O
Professor responsável por uma disciplina tem a preferência (mas não o direito) por ministrá-la por 04 (quatro) períodos
letivos consecutivos, podendo substituí-la por outra através de solicitação à Câmara de Graduação do DCC”. Porém,
informou também que esta disciplina passará do 5º para o 3º período no próximo semestre e a mesma virá antes da
disciplina “Linguagens Formais e Autômatos”, sendo necessário, então, ajustes nas notas de aulas em “Teoria da
Computação”. Disse também que não perderia tempo preparando notas de aula para o próximo semestre e no ano que
vem alguém poderia querer ministrar esta disciplina. Assim, deixou claro à AD que só aceitaria continuar com a
disciplina “Teoria da Computação” caso a contagem para essa disciplina fosse reiniciada. O Prof. Cláudio então propôs
que, durante a fase de transição da grade curricular dos cursos de graduação para a nova grade, quando uma disciplina
tiver a carga horária ou o conteúdo da ementa alterado, o número de semestres lecionados seja reiniciado. Aprovado por
unanimidade. Durante as discussões foram determinadas as seguintes alterações na sugestão de distribuição de
disciplinas da Câmara de Graduação: 1) A disciplina GCC102 - Fundamentos de Ciência da Computação - que estava
com a Profª. Ana Paula foi passada para o professor que substituirá a Profª. Renata (recém-distribuída da UFLA para a
UFES); 2) A disciplina GCC128 - Inteligência Artificial para o curso de Ciência da Computação - que estava com o
professor que substituirá a Profª. Jerusa, pois, está previsto que ela não estará no DCC a partir do segundo semestre de
2010, foi passada para o Prof. Ahmed; 3) A Profª. Ana Paula trocou a disciplina GCC130 – Compiladores pela disciplina
GCC104 – Algoritmos e Estrutura de Dados II, com o professor recém aprovado em concurso Denilson, onde o mesmo
deverá assumir o cargo de docente no DCC no segundo semestre de 2010. Porém, a Profª. Ana Paula comprometeu-se a
desfazer essa troca caso o Prof. Denilson não esteja apto a ministrar essa disciplina; 4) A disciplina GCC135 – Gerência
de Projetos de Software – que estava com o Prof. Ahmed foi transferida para o professor que substituirá a Profª. Jerusa;
5) A disciplina GCC128 - Inteligência Artificial – para o curso de BSI e a disciplina eletiva GCC141 - Administração de
Serviços de Redes de Computadores (BSI/BCC) - que estavam com o professor que substituirá a Profª. Jerusa foi passada
para o Prof. Joaquim, tendo também alteração de horário e dia em que a disciplina GCC128 será ministrada, passando de
segunda-feira às 19 horas para quarta-feira às 21 horas; 6) A disciplina GCC129 – Sistemas Distribuídos – que estava
com o Prof. Joaquim foi passada para o professor que substituirá a Profª. Jerusa; 7) A disciplina GCC131 – Fundamentos
de Informática – para o curso de Educação Física (turma 16A) que estava com o professor que substituirá a Profª. Renata
foi passada para a Profª. Ana Paula; 8) As seguintes disciplinas tiveram apenas mudança de horário e/ou dia da semana
de ministração da disciplina: a) GCC108 - Teoria da Computação - de 8 horas às segundas-feiras para 16 horas às sextasfeiras e de 10 horas para 16 horas às quartas-feiras; b) GCC187 - Banco de Dados - de 16 horas para 14 horas às
segundas-feiras e de 13 horas às quartas-feiras para às terças-feiras no mesmo horário; c) GCC193 - Sistemas Digitais de 14 horas para 16 horas às segundas-feiras e de 13 horas às terças-feiras para toda quarta-feira no mesmo horário; d)
GCC121 - Interface Homem-Máquina – de 8 horas às segundas-feiras para toda terça-feira no mesmo horário; e)
GCC125 – Redes de Computadores - de 8 horas às terças-feiras para toda segunda-feira no mesmo horário; f) PRG110 –
Projeto Orientado I - de 10 horas às terças-feiras para toda sexta-feira no mesmo horário; g) GCC169 – Laboratório de
Programação I – de 19 horas às segundas-feiras para toda quarta-feira no mesmo horário; h) GCC185 – Metodologia
Científica (SI) – de 19 horas às quartas-feiras para toda segunda-feira no mesmo horário; i) GCC187 – Banco de Dados
(SI) - de 21 horas às quintas-feiras para toda sexta-feira no mesmo horário; j) GCC170 - Laboratório de Programação II –
de 19 horas às sextas-feiras para toda quinta-feira no mesmo horário; k) GCC116 – Sistemas Operacionais – de 19 horas
para 21 horas às quintas-feiras; l) GCC111 – Projeto e Análise de Algoritmos - de 21 horas para 19 horas às quintasfeiras; m) GCC134 – Sistemas de Tecnologia de Informação – de 21 horas às quartas-feiras para 19 horas toda segundafeira; n) GCC139 – Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação - de 21 horas às segundas-feiras para toda terçaPágina 1 de 2
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feira no mesmo horário; o) GCC140 – Inteligência de Negócio - de 21 horas às terças-feiras para toda segunda-feira no
mesmo horário; p) GCC132 – Modelagem e Implementação de Software (BCC/BSI) - Eletiva – de 19 horas às segundasfeiras para toda sexta-feira no mesmo horário; q) GCC151 – Introdução ao Processamento de Línguas Naturais (BCC) –
Eletiva - de 10 horas às sextas-feiras para toda terça-feira no mesmo horário; r) GCC156 – Programação Orientada a
Aspectos (BCC) – Eletiva - de 8 horas as quartas e sextas-feiras para 10 horas nestes mesmos dias da semana. A Profª.
Ana Paula registrou a sua saída da AD às 17h40min. O Presidente informou que seria verificada a possibilidade de
atender as solicitações do Prof. Rêmulo: trocar o horário e dia da disciplina GCC190 – Projeto de Instalação de
Infraestrutura de Redes de Computadores (BCC/BSI) – Eletiva – de sexta-feira às 19 horas para qualquer hora à noite na
quarta ou quinta-feira; e trocar GCC148 que está na sexta-feira às 21 horas para outro horário. Após todas as discussões,
foi aprovada por unanimidade a distribuição de disciplinas e definição dos horários em anexo. 1) Assuntos Gerais. Este
item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. 3) Avisos/Esclarecimentos. Este item não foi discutido
porque a AD se estendeu além do previsto. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. Este item não foi discutido porque a
AD se estendeu além do previsto. 6) Recurso do Prof. Wilian sobre decisão da Assembleia Departamental do dia
12/05/2010. Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. O Presidente deu por encerrada a
Assembleia Geral do DCC, às dezoito horas e quinze 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, 09 de
junho de 2010.
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