ATA DA 157ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 11 de Agosto de 2010
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Realizada às dezesseis horas e seis minutos do dia onze de agosto 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, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo,
Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José Monserrat
Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza
Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e
Wilian Soares Lacerda; e do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade. O Presidente desta colocou
os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de ata anterior 156. 3)
Avisos e Esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatório de viagem. 5) Distribuição de 2 vagas de monitoria remunerada de
disciplina. 6) Redistribuição de Alex-sander Amável Luiz para o DCC. 7) Escolha do novo membro da Câmara de
Pesquisa. 8) Criação da disciplina Visão Computacional na Pós-graduação (André Saúde). 1) Assuntos Gerais. O
Presidente solicitou autorização dos membros da assembleia para a participação do Prof. substituto André Grützmann e
do discente Diego Bachim Giroto. Aprovado por unanimidade. O Prof. João Giacomin solicitou autorização da AD para
inserir o item de pauta “Distribuição de 2 disciplinas”. Aprovado por unanimidade e inserido como 5º item. O Prof. João
Giacomin também informou que foi solicitado à DGP/UFLA que fosse contratado o 3º colocado no concurso para
professor substituto que ocorreu este ano e está aguardando que isso ocorra. Disse também que fez contato com Ezequiel
Zorzal, aprovado em terceiro lugar no concurso público aberto para duas vagas pelo Edital DGP Nº 05/2010 para a área
de Sistemas de Informação, mas que depende de sair a nomeação do mesmo e também dele querer vir trabalhar na
UFLA. Disse que todos esses procedimentos foram efetuados porque ainda há disciplinas “descobertas” no DCC, ou seja,
sem professor para ministrá-las. O Prof. Wilian informou que há um estagiário (aluno do CEFET/MG) nível técnico no
Laboratório de Eletrônica do DCC com previsão para ficar no departamento até fevereiro de 2011. O mesmo chama-se
Márcio Maculan e é da cidade de Nepomuceno-MG. 2) Correção e aprovação de ata anterior 156. A ata 156 foi
aprovada por unanimidade. 3) Avisos e Esclarecimentos. O Presidente informou que a data de entrega ou
disponibilização do Relatório de Atividade Docente - RAD ficou definida para 10/9/2010, pois, o cadastro de disciplinas
ainda não terminou. 4) Aprovação de Relatório de viagem. Aprovado por unanimidade o relatório de viagem do Prof.
Antônio Maria – São João Del Rei-MG – 02 a 03/08/2010 – Reunião da diretoria do sindicato da Regional Leste do
ANDES (Sindicato dos Professores). 5) Distribuição de 2 disciplinas. O Prof. João Giacomin informou que houve uma
distribuição de disciplinas em AD ocorrida em Julho de 2010, mas com as mudanças que aconteceram posteriormente,
como a saída e entrada de alguns professores, foi necessário um acordo entre alguns docentes do DCC para que uma nova
distribuição destas disciplinas fosse viável. Apesar deste acordo, duas disciplinas ainda ficaram sem serem distribuídas:
GCC101 – Algoritmos e Estrutura de Dados I (BCC/BSI) e GCC186 - Algoritmos e Estrutura de Dados II. Iniciaram-se
as discussões sobre qual seria a melhor maneira de resolver a situação e, com isso, o Prof. Bruno fez a seguinte proposta:
discutir o assunto e depois aprovar as alterações nesta AD. Proposta aprovada por 15 votos à favor e 4 votos contrários.
Durante as discussões, a Profª. Juliana propôs ministrar a disciplina GCC101 – Algoritmos e Estrutura de Dados I
(BCC/BSI) e passar a disciplina GCC121 – Interface Homem-Máquina para Ana Rubélia, sendo que esta estaria
confirmada como professora substituta no DCC. Proposta aprovada por unanimidade. Após outras várias propostas, que
se mostraram inviáveis, surgiram duas propostas: uma proposta do Prof. Heitor de que o mesmo ficasse com a disciplina
GCC135 – Gerência de Projetos de Software, que está atualmente com o Prof. André Grützmann, o Prof. Sanderson
ficaria com a disciplina GCC172 - Técnicas de Programação e o Prof. Cristiano ficaria com GCC186 - Algoritmos e
Estruturas de Dados II e outra proposta do Prof. Cristiano onde o Prof. Sanderson ficaria com a disciplina GCC172 Técnicas de Programação e o Prof. Heitor ficaria com GCC186 - Algoritmos e Estrutura de Dados II. A proposta do Prof.
Cristiano ganhou por 8 (oito) votos à favor contra 4 (quatro) votos à favor da proposta do Prof. Heitor. O Prof. Heitor
declarou que não concordava com a decisão e que não poderia ser obrigado a assumir a disciplina GCC186-AED2, visto
que prestou concurso e foi contratado para a área de Engenharia de Software. O Prof. Heitor anunciou que iria levar esta
reclamação para instâncias superiores da UFLA. 6) Distribuição de 2 vagas de monitoria remunerada de disciplina. O
Presidente informou que o DCC tem direito a 2 vagas de monitoria remunerada de disciplina e, por isso, a AD deveria
escolher quais disciplinas seriam contempladas com estas vagas. Após o Presidente demonstrar para todos sobre a atual
distribuição das vagas de monitorias no DCC, O Prof. João Giacomin propôs que uma das vagas deveria ser preenchida
pela disciplina de GCC101 – Algoritmos e Estrutura de Dados I. Aprovado por unanimidade. O Prof. Heitor propôs que a
outra vaga deveria ser destinada à disciplina de GCC186 - Algoritmos e Estrutura de Dados II, tendo com isso, um 3º
monitor nesta disciplina. Aprovado por 8 votos a favor, 2 abstenções e 5 votos contrários. O Prof. Wilian registrou a sua
saída da AD às 17h15. 7) Redistribuição de Alex-sander Amável Luiz para o DCC. O Presidente informou que AlexSander foi aprovado em concurso para professor adjunto no DCC, porém, este apresentava o mesmo problema que a
Profª. Renata, ou seja, deveria cumprir interstício de 4 anos após retornar do doutorado na instituição que o liberou para
este treinamento. Com isso, Alex-Sander decidiu optar pela redistribuição para o DCC/UFLA e, enquanto não saísse esta
redistribuição, o DCC entraria com o pedido de Colaboração Técnica, conforme aprovado na 149ª AD de 16/04/2010,
para que o mesmo já pudesse vir para o departamento. Após as explicações, foi proposto que, ao invés de Alex-Sander
Amável Luiz assumir na vaga REUNI relacionada ao concurso em que foi aprovado, deveria entrar com o pedido de
redistribuição. Aprovado por unanimidade. A Profa. Juliana e o Prof. Rêmulo registraram suas saídas às 17h50. 8)
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Escolha do novo membro da Câmara de Pesquisa. O Presidente informou que, com a saída do Prof. Ricardo Silveira,
a Câmara de Pesquisa do DCC ficou com uma vaga em aberto e solicitou sugestões da AD de quem deveria ocupar esta
vaga. Como o Prof. Heitor manifestou interesse em entrar para a Câmara de Pesquisa no lugar do Prof. Ricardo Silveira,
o Presidente indicou o mesmo para esta vaga. Aprovado por unanimidade. 9) Criação da disciplina Visão
Computacional na Pós-graduação (André Saúde). O Presidente disse que o mesmo tinha interesse em criar a
disciplina Visão Computacional na Pós-graduação já que, no curso de Engenharia de Sistemas, esta disciplina ocorre
todo 1º semestre do ano junto com a graduação. Disse também que, criando Visão Computacional na Pós-Graduação,
esta seria ofertada “casada” com a eletiva na graduação. O Prof. Heitor questionou a criação desta disciplina na PósGraduação e, como ficou evidente que com este questionamento as discussões iriam prolongar-se bastante e levando em
conta de que a AD já tinha se estendido bem, o Presidente solicitou que este item deveria ser discutido na próxima AD.
Aprovado por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e cinqüenta
e cinco 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, 11 de agosto de 2010.
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