ATA DA 155ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 08 de Julho de 2010
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Realizada às quinze horas do dia oito de julho 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, Bruno de Oliveira Schneider, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto,
Juliana Galvani Greghi, Ricardo Martins de Abreu Silva, Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de
Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; e do representante técnico-administrativo Filipe Carvalho Silva. O
Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de
ata anterior 154. 3) Avisos e esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Nomeação da Comissão de
Avaliação de melhor Monografia do 1º semestre de 2010. 6) Solicitação de liberação para visita técnica no exterior com
ônus limitado para o Prof. Ricardo Martins de Abreu Silva no período de 22/07/2010 a 18/08/2010. 7) Recurso do Prof.
Wilian sobre decisão da Assembleia Departamental do dia 12/05/2010. 1) Assuntos Gerais. A Profª. Juliana informou
que recebeu reclamações com relação aos monitores das disciplinas do DCC, onde o principal motivo baseia-se na falta
de paciência de alguns monitores em explicar a matéria. Sugeriu que, no próximo semestre, deveria haver uma etapa a
mais na seleção destes monitores com o intuito de avaliar a maneira como o monitor explica e tira as dúvidas dos alunos.
O Prof. Ricardo Silveira sugeriu que fosse incluído nas atividades dos monitores aulas de exercícios, não sendo estas as
aulas que são ministradas pelo docente. O Prof. Joaquim informou que, no concurso para a Área de Redes de
Computadores e Sistemas Distribuídos, apareceu apenas um candidato, sendo que o mesmo não foi aprovado. Este entrou
com recurso, mas, a banca está resolvida a não voltar atrás na decisão. O Prof. Joaquim solicitou um monitor para a
disciplina “Teoria da Computação” para o próximo semestre, uma vez que esta disciplina terá muitos alunos
(aproximadamente 80 alunos). O professor disse ainda que, ao contrário do que tem circulado entre alguns alunos, ele
aumentará, ao invés de diminuir, o grau de exigência na disciplina, motivado inclusive pelo tamanho da turma. Além
disso, uma vez que os materiais deverão ficar mais claros e mais detalhados, isso irá permitir uma maior cobrança dos
alunos, mesmo que a disciplina tenha passado do 5º para o 3º período. O Prof. Ricardo Silveira informou que saiu no
Diário Oficial da União a sua redistribuição e que a previsão é que, em torno de 10 a 30 dias, deverá sair a sua
transferência. 2) Correção e aprovação de ata anterior 154. A ata 154 foi aprovada por unanimidade. 3) Avisos e
esclarecimentos. O Presidente disse que o Prof. André Zambalde informou à chefia do DCC que, em virtude do
afastamento do mesmo para Pós-doutorado no exterior (Lisboa – Portugal), este será substituído na coordenação do curso
de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação pelo Prof. Luiz Henrique. O Prof. André
Zambalde também solicitou que esta substituição fosse apresentada na AD. O Prof. Ahmed, então, propôs inserir esta
solicitação como item de pauta (“Substituição da coordenação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de
Sistemas de Informação – ASI”). Aprovado por unanimidade e inserido como item 8 da pauta. O Presidente informou
que, em relação às vagas de docentes que o DCC tem direito, existem três vagas criadas com a saída dos professores
Valter, Braulio e Thiago e mais duas vagas via REUNI. Informou também que foram solicitadas as renovações de
contratos do Prof. André Grützmann (professor substituto que está ocupando temporariamente a vaga do Prof. Thiago) e
da Profª. Stella (que está ocupando temporariamente a vaga do Prof. Valter). Disse que os candidatos Denilson e
Raphael, aprovados recentemente em concurso, estão confirmados para o DCC, sendo então, mais duas vagas
preenchidas. Informou que foi solicitado que a renovação do contrato do Prof. André Grützmann fosse para a vaga do
Prof. Braulio, para que outro candidato recentemente aprovado em concurso, Prof. Alex-Sander, possa pedir
redistribuição na vaga deixada pelo Prof. Thiago que foi redistribuído para o CEFET-MG. Há ainda 3 vagas para o DCC
relacionadas às saídas da Profª. Renata (vaga ainda não disponível, porém, já foi solicitado nomear o candidato Ezequiel,
aprovado em 3º lugar no concurso, sendo que é aguardado que o mesmo se pronuncie se há interesse em vir para o DCC),
Profª. Jerusa e Prof. Ricardo Silveira. O Presidente disse que foi informado que se pode fazer concurso para professor
substituto no período eleitoral e que a candidata Ana Rubélia, aprovada em 2º lugar no último processo seletivo para
professor substituto poderá ser chamada, já que a Profª. Stella só poderá ter o contrato renovado uma vez, com data de
término prevista para julho deste ano, caso a DGP confirme esta renovação. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. O
Presidente leu os seguintes relatórios de viagens: Ahmed – Aracaju, Estância e Poço Verde-SE – 12 a 14/05/2010 –
Realização de Visita de Supervisão aos pólos de Estância e Poço Verde - SE como Avaliador do MEC - CAPES. Ahmed
– Brasília-DF – 15 a 18/06/2010 – Participar no I Encontro de Capacitação sobre Execução Orçamentária e Financeira da
Universidade Aberta do Brasil (UAB). André Saúde – Cuiabá-MT – 18 a 22/05/2010 – Participar do XVII Congresso
Brasileiro de Apicultura, com a apresentação de trabalhos e palestra. Antônio Maria – Brasília-DF – 31/05 a 01/06/2010
– Tomar posse da juntamente com todos os membros da nova diretoria do ANDES, biênio 2010-2012. Antônio Maria –
Fortaleza-CE – 23 a 28/06/2010 – Representar a ADUFLA no CONAD do ANDES. Heitor – Bambuí-MG – 31/05 a
02/06/2010 – Participação na banca para seleção de professor. Heitor – Belém-PA – 07 a 11/06/2010 – Participação e
organização do Workshop de Manutenção de Software Moderna e participação do Simpósio Brasileiro de Qualidade de
Software. Luiz Henrique – Gramado-RS – 24 a 26/05/2010 – Participação como Chair de Sessão do Workshop de
Gerência e Operação de Redes e Serviços (http://sbrc2010.inf.ufrs.br/index.php/pt/wgrs). Rêmulo – Jundiaí-SP – 21 a
24/06/2010 – Treinamento. Ricardo Martins – Recife-PE – 07 a 11/06/2010 – Visita técnica ao Centro de Informática UFPE. Ricardo Silveira – Rio de Janeiro-RJ – 26 a 28/05/2010 – Participação em Banca de Mestrado na Universidade
Candido Mendes. Wilian – São João Del Rei-MG – 07/06/2010 – Participação em banca de concurso público para o
cargo de professor na Universidade Federal de São João Del Rei. Wilian – Belo Horizonte-MG – 21/06/2010 – Reunião
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do Mestrado Interinstitucional UFMG/UFLA (MINTER), com o professor Clodoveu da UFMG. Wilian – Belo
Horizonte-MG – 28/06/2010 – Reunião do Mestrado Interinstitucional UFMG/UFLA (MINTER), com o professor
Clodoveu da UFMG. O Presidente solicitou à AD que o relatório de viagem do Prof. Ricardo Martins (Recife-PE - 07 a
11/06/2010 - visita técnica ao Centro de Informática - UFPE) não deveria ser aprovado, explicando que o Prof. Ricardo
Martins esteve lá por outro motivo: prestar concurso público para professor adjunto. O Prof. Ricardo Martins alegou que
realizou a viagem de acordo com o relatório de viagem e também esteve prestando concurso, dizendo que não há
necessidade de se colocar tudo na ODS (Ordem de Serviço) o que um professor irá fazer em uma viagem. Com isso, o
Prof. José Monserrat propôs aprovar o relatório de viagem do Prof. Ricardo Martins em separado e os outros relatórios
em bloco. Aprovado por unanimidade. Os relatórios de viagem, com proposta de aprovação em bloco, foram aprovados
por unanimidade enquanto que o relatório de viagem do Prof. Ricardo Martins não foi aprovado por 2 votos a favor, 4
abstenções e 6 votos contrários. 5) Nomeação da Comissão de Avaliação de melhor Monografia do 1º semestre de
2010. Levando em consideração a sugestão de que seria interessante que a composição de novas comissões mantivesse
um membro da comissão anterior, o Presidente indicou para a AD os seguintes docentes para a nova comissão: Bruno de
Oliveira, Denilson Alves e Raphael Winckler. Os dois últimos foram aprovados recentemente em concurso e estarão no
DCC no segundo semestre de 2010. Aprovado por unanimidade. 6) Solicitação de liberação para visita técnica no
exterior com ônus limitado para o Prof. Ricardo Martins de Abreu Silva no período de 22/07/2010 a 18/08/2010. O
Prof. Ricardo Martins solicitou liberação para visita técnica, segundo ele, a convite do pesquisador David S. Johnson no
Algorithms and Optimization Research Departament da AT&T Labs Research, situado no Shannon Laboratory, New
Jersey, USA, com ônus limitado no período de 22/07/2010 a 18/08/2010. O Prof. Ricardo Martins apresentou o referido
convite à AD e informou que, com o intuito de não prejudicar o 2º semestre letivo de 2010, esta cooperação terá início no
período de recesso escolar da UFLA. O Presidente argumentou que o referido docente praticamente acabou de vir de um
pós-doutorado de um ano e meio e se essa liberação não poderia ocorrer em janeiro do próximo ano, período em que não
há aulas na UFLA. Argumentou também a possibilidade do Prof. Ricardo Martins ser chamado para tomar posse na
UFPE na qual foi aprovado em concurso para professor adjunto. O Prof. Ricardo Martins disse que o convite é para o
período solicitado e que não haverá prejuízo para as aulas, visto que haverá perda de apenas uma semana e meia de aula e
que depois ele poderá repor. Em relação ao concurso, segundo ele, não há previsão para ser chamado. Diante disso, o
Presidente solicitou votação da AD para o caso em questão. Por 7 (sete) votos a favor, 1 (uma) abstenção e 4 (quatro)
votos contrários, a solicitação de liberação do Prof. Ricardo Martins foi aprovada. 7) Recurso do Prof. Wilian sobre
decisão da Assembleia Departamental do dia 12/05/2010. Na 151ª reunião da AD do dia 12/05/2010 (doze de maio de
dois mil e dez), foi aprovada a seguinte proposta do Prof. Joaquim com relação ao item de pauta “Criação das disciplinas
de Eletrônica I e Eletrônica II” para o curso de Engenharia de Controle e Automação com base no parecer da Câmara de
Graduação (Câmara de Graduação/DCC): aprovar o parecer da Câmara de Graduação do DCC (lido pelo Presidente)
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 impacto da reestruturação curricular, e que seja enviado o memorando anexado à ata da 151ª reunião da
AD. Diante disso, posteriormente, o Prof. Wilian entrou com recurso contra essa decisão alegando que a Câmara de
Graduação do DCC deveria ter dado um parecer sobre a afinidade das disciplinas Eletrônica I e Eletrônica II com a área
de Computação, o que não ocorreu. Ainda segundo esse recurso apresentado pelo Prof. Wilian, ao invés de ser emitido o
referido parecer da Câmara de Graduação, foi designada uma comissão pela chefia do DCC que emitiu um parecer sobre
assuntos pertinentes ao Colegiado de ECA, contrariando, com isso, o Regimento Geral da UFLA no que diz respeito,
principalmente, às competências de cada órgão da UFLA. Com isso, o Prof. Wilian apresentou os seguintes pedidos,
constantes no recurso em questão: 1 - Anular a decisão da Assembleia Departamental no item 9 nos termos da minuta da
ata de 12/05/2010 e 2 - Atender a demanda do Colegiado de Curso de ECA no que se refere a criação das disciplinas de
Eletrônica, uma vez que não se justifica a duplicidade de estrutura física e pessoal docente dentro da mesma instituição, o
que seria um descalabro no que se refere a gestão do dinheiro público. Após estas explanações, o Prof. Wilian informou
que, devido a um compromisso de natureza particular, teria que se retirar da reunião naquele momento. Após isso,
iniciaram-se as discussões e o Prof. Ricardo Martins fez a seguinte proposta: não atender ao item 2 do recurso; atender ao
item 1 do recurso, anulando a decisão da AD no item 9 nos termos da minuta da ata de 12/05/2010, e retornar a
solicitação à mesma comissão (anterior), incluindo o chefe do DCC como membro da referida comissão, e ficam as
atribuições da comissão estendidas, isto é, a comissão deve fazer estudo geral relacionado ao processo, inclusive os
impactos na carga horária e as necessidades do DCC relacionadas com as disciplinas e o Laboratório de Eletrônica, e as
principais graduações atendidas pelo DCC (Ciência da Computação e Sistemas de Informação), e fazer uma proposta que
gere menos impacto ao DCC. Além disso, a comissão deverá ter um prazo muito maior que o prazo que teve na vez
anterior (sugestão de 60 ou 90 dias). Aprovado por unanimidade. 8) Substituição da coordenação do curso de PósGraduação Lato Sensu Administração de Sistemas de Informação - ASI. O Presidente leu a solicitação do Prof.
André Zambalde e, após isso, a substituição da coordenação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Administração de
Sistemas de Informação – ASI do Prof. André Zambalde pelo Prof. Luiz Henrique foi aprovada por unanimidade. O
Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta minutos, e, para constar, eu,
Prof. Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos
presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 08 de julho de 2010.
Página 2 de 2

