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Realizada às quatorze horas do dia dez de setembro de dois mil e dez, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da 1 
Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, chefe do DCC, com a presença dos seguintes 2 
docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Antônio Maria Pereira de Resende, Cristiano Leite 3 
de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, 4 
 Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, 5 
Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian 6 
Soares Lacerda e dos representantes técnico-administrativos Daniel Marton Norberto, Eder Teixeira de Andrade e Filipe 7 
Carvalho Silva. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) 8 
Correção e aprovação de Atas anteriores 155 e 157. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4) Criação da disciplina Visão 9 
Computacional na Pós-graduação (André Saúde). 5) Apreciação da criação de nova disciplina eletiva – Computação 10 
Bioinspirada (Prof. Joaquim). 6) Aprovação de Ofertas de Cursos Lato Sensu 2011/1. 7) Aprovação de Relatórios 11 
Semestrais 2010/1. 8) Aprovação de Relatórios de viagem. 9) Aprovação de projetos de pesquisa. 10) Escolha do novo 12 
membro da Câmara de Pós-graduação Stricto Sensu. 11) Alterações das regras para o Prêmio de TCC. Antes de iniciar a 13 
AD, o Prof. Heitor propôs alterar a seqüência de itens a serem tratados para: 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 8, 9, 10 e 11. A proposta 14 
foi aceita por unanimidade. O Presidente comentou que, por e-mail, o Prof. Cláudio havia solicitado incluir o item de 15 
pauta “Normas para avaliação de projeto de pesquisa”. Como não houve tempo para esta inclusão, o Presidente solicitou 16 
autorização da AD para inserir este item. Aprovado por unanimidade e inserido como 12º item. 1) Assuntos Gerais. O 17 
Prof. Antônio Maria disse que o técnico-administrativo Reginaldo Ferreira, que era lotado no DCC, entrou com um 18 
processo administrativo contra a UFLA. O mesmo está requerendo que a instituição pague a ele as diferenças salariais 19 
como se este tivesse trabalhado em regime de dedicação exclusiva durante o tempo em que esteve ministrando aulas no 20 
departamento. O Prof. Antônio Maria disse também que, como era chefe do DCC na época, vai responder a este 21 
processo. O Presidente informou que Reginaldo era técnico em informática, fez mestrado na área de administração e 22 
trabalhava no Departamento de Administração e Economia da UFLA. Na época, o DCC tinha 16 professores e havia um 23 
planejamento para saída de docentes que queriam fazer doutorado. Como Reginaldo tinha título de mestre, este 24 
pronunciou sua vontade em ministrar aulas como docente no DCC, sendo este pedido aceito. O Prof. Antônio Maria, 25 
sendo chefe do departamento, solicitou a regularização desta situação. Reginaldo não regularizou a situação, 26 
permanecendo desta maneira mesmo depois do Prof. André Saúde assumir a chefia do departamento. Há algum tempo, a 27 
Auditoria da UFLA ordenou a demissão de boa parte do setor terceirizado. Como no DCC havia 3 técnicos em 28 
informática, o técnico Clayton foi transferido para o CIN e Reginaldo ficou um pouco perdido neste processo, já que há 29 
muito tempo não trabalhava como técnico de TI. O Presidente informou também que o processo movido pelo Reginaldo 30 
refere-se aos últimos 5 anos porque é o tempo máximo que a lei permite. Também disse que o Procurador da UFLA pode 31 
reverter o processo contra o servidor, alegando que o mesmo só lecionava disciplinas e não cumpria a carga horária 32 
semanal de 40 horas. Caso isso aconteça, Reginaldo poderá pagar a diferença ao invés de receber como se estivesse no 33 
regime de dedicação exclusiva. A Profª. Ana Paula questionou a aparência do prédio do DCC, já que foi retirada grande 34 
parte do acabamento externo do prédio e colocado uma massa de cor cinza no lugar. Ela disse que perguntou para o 35 
pintor e este informou que ficaria dessa maneira. O administrador Filipe disse que consultou a prefeitura do campus e 36 
esta informou que o prédio ficará desta forma até o final do primeiro semestre de 2011. A Profª. Ana Paula também disse 37 
que pediu à Ariana, secretária do DCC, que verificasse a escala de serviço das faxineiras, já que a faxineira Nice está de 38 
férias. Com isso, segundo a Profª. Ana Paula, parece que a faxineira que está no lugar da Nice tem vindo apenas duas 39 
vezes por semana ao DCC. Devido a este fato, o departamento tem ficado bastante sujo, principalmente nos banheiros. O 40 
Presidente solicitou que o administrador do DCC resolvesse esta situação. O Prof. Rêmulo questionou sobre o uso das 41 
Salas de Seminários do DCC para ministrar aulas. Disse que foi à secretaria do departamento agendar aula em uma destas 42 
salas, mas o mesmo foi informado que não poderia. O Presidente informou que os Laboratórios de Graduação do DCC 43 
podem ser utilizados para as aulas práticas. Quanto às Salas de Seminários, devem ser usadas apenas esporadicamente e 44 
não para aulas de rotina. As aulas de rotina devem ser ministradas onde a PRG já determinou.  A Profª. Marluce 45 
informou que as expectativas com relação ao reconhecimento do curso de Sistemas de Informação são muito boas. 46 
Solicitou a todos os docentes que atualizem, o mais rápido possível, os respectivos currículos Lattes. Disse também que 47 
está grávida e que, por isso, estará de licença no próximo semestre. O Prof. Ahmed disse que o DCC deve repensar na 48 
redistribuição dos Laboratórios de Pesquisa do departamento, tanto fisicamente quanto em relação ao arranjo dos grupos 49 
de pesquisa que estão alocados nestes laboratórios. Disse também que esta realocação dos grupos e de seus espaços deve 50 
ocorrer pensando no impacto que isto pode interferir no mestrado (Minter DCC/UFMG). A Profª. Ana Paula informou 51 
que o administrador do DCC já está realizando o projeto de divisão das salas de pesquisa, junto ao engenheiro da UFLA. 52 
Dentro deste tema colocado pelo Prof. Ahmed, o Prof. João Giacomin cobrou uma atualização mais dinâmica do site do 53 
DCC. Segundo consta, vários grupos de pesquisa que não existem mais ainda aparecem no site do DCC, enquanto grupos 54 
criados mais recentemente não estão no mesmo. Sugeriu que as atualizações saíssem das Câmaras existentes no DCC, 55 
fossem passados para o administrador e este repassasse para o servidor Plínio, responsável pela manutenção do site do 56 
departamento. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 155 e 157. A ata 155 foi aprovada por unanimidade. A ata 57 
157 teve a sua aprovação adiada para a próxima reunião ordinária. Os professores João Giacomin e Luiz Henrique 58 
registraram suas respectivas saídas da AD após este item de pauta. 3) Avisos/Esclarecimentos.  Não houve avisos e 59 
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esclarecimentos. 6) Aprovação de Ofertas de Cursos Lato Sensu 2011/1. O Presidente solicitou à Assembleia 1 
Departamental que referendasse a aprovação da oferta de curso Lato Senso Administração em Sistemas de Informação - 2 
ASI - 2011/1. Aprovado por unanimidade. 7) Aprovação de Relatórios Semestrais 2010/1. O Prof. Heitor propôs que 3 
se aprovassem os relatórios semestrais do primeiro semestre de 2010 dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, 4 
Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de 5 
Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Heitor Augustus 6 
Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz 7 
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Ricardo 8 
Martins de Abreu Silva, Ricardo Silveira Sousa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian 9 
Soares Lacerda. Aprovados por unanimidade. 4) Criação da disciplina Visão Computacional na Pós-graduação 10 
(André Saúde).  O Presidente leu o documento enviado pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 11 
Engenharia de Sistemas, Prof. Tadayuki Yanagi Junior, ao chefe do DCC, onde é informado que “a solicitação para a 12 
criação da disciplina de Visão Computacional ou Processamento Digital de Imagens foi aprovada pelo Colegiado do 13 
PPGESIS, em sua 23ª reunião no dia 28/04/2010, sendo que, a sua oferta será na forma de disciplina de formação 14 
complementar.” O documento também solicita que “o processo de criação da referida disciplina seja gerenciado pelo 15 
DCC, facilitando assim, a contabilização de carga horária no próprio departamento”. Após a leitura, o Presidente 16 
explicou que, conforme já informado na última AD pelo mesmo, este tinha interesse em criar a disciplina Visão 17 
Computacional na Pós-Graduação. Disse também que esta disciplina ocorre todo 1º semestre do ano, sendo oferecida na 18 
graduação conjuntamente com o curso de Engenharia de Sistemas e que, criando Visão Computacional na Pós-19 
Graduação, esta seria ofertada “casada” com a eletiva na graduação. Disse também que esta disciplina não seria de um 20 
programa da pós-graduação, mas sim, do DCC. Após as discussões, o Prof. Ahmed propôs aprovar a criação da 21 
disciplina em questão, com o nome de Processamento Digital de Imagens, que é o utilizado na proposta do mestrado. 22 
Aprovado por unanimidade. 5) Apreciação da criação de nova disciplina eletiva – Computação Bioinspirada (Prof. 23 
Joaquim). O Presidente leu o memorando da Câmara de Graduação do DCC onde constava o seguinte: “em resposta ao 24 
memorando do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, datado de 25/05/2010, a Câmara de Graduação do DCC, composta por 25 
João Carlos Giacomin, Marluce Rodrigues Pereira e Cláudio Fabiano Motta Toledo, se reuniu e decidiu aprovar a criação 26 
da disciplina eletiva ‘Computação Bioinspirada’ por considerar uma disciplina importante na formação dos alunos de 27 
Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Em seguida, o Presidente passou a palavra para o Prof. Joaquim, 28 
maior interessado no assunto. O Prof. Joaquim disse que, assim como o Prof. André Saúde, que solicitou a criação da 29 
disciplina Visão Computacional nesta AD, também tinha como foco criar uma disciplina na Pós-Graduação. O objetivo 30 
era criar uma disciplina eletiva e aproveitar na Pós-Graduação. A Prof ª. Marluce alertou que o DCC deveria rever as 31 
disciplinas eletivas criadas durante os últimos anos, já que alguns docentes criaram disciplinas eletivas e, depois de 32 
algum tempo, saíram do DCC, deixando estas disciplinas praticamente ociosas. O Prof. Heitor manifestou-se contra criar 33 
qualquer disciplina no momento, pois, o departamento está passando por um período de transição com a chegada e saída 34 
recentes de docentes e a expectativa de aprovação do mestrado no DCC. Em relação à opinião do Prof. Heitor, o Prof. 35 
Joaquim disse que uma coisa não exclui a outra e que não haveria problema em criar esta disciplina eletiva neste 36 
momento. O Prof. Antônio Maria solicitou que a Câmara de Graduação fizesse uma verificação de tudo que ocorre na 37 
AD com relação a esses pontos, como por exemplo, este item de pauta em questão. O Prof. Ahmed disse que a criação de 38 
disciplinas eletivas incentiva a pesquisa nas áreas que o professor gosta de atuar. Sugeriu que poderiam ser criadas 39 
disciplinas na Pós-Graduação ao invés de eletivas na graduação. Em resposta a isso, o Presidente disse que já foi 40 
levantado esse problema de professor criar disciplina na Pós-Graduação e não ter a contagem de carga horária na 41 
distribuição de disciplinas, sendo o ideal, então, criar disciplina eletiva “casada” com a Pós-Graduação. O Prof. Paulo 42 
Bermejo disse que é necessário rever o problema como um todo e reestruturar o quadro da distribuição das disciplinas 43 
eletivas de acordo com as necessidades do Departamento. O Prof. Wilian chegou às 15h35, no momento em que se 44 
estava discutindo este assunto. Após as discussões, o Prof. Heitor fez a seguinte proposta: não criar nenhuma disciplina 45 
eletiva neste momento, solicitar aos colegiados de curso que façam uma reestruturação das disciplinas eletivas de acordo 46 
com o interesse dos professores do DCC e solicitar que isto seja feito para o próximo semestre. Além disso, uma 47 
comissão deverá ser criada para acompanhar este processo. Foi sugerido que a comissão fosse composta pelos 48 
professores Heitor (presidente), Joaquim, Ana Paula e Rêmulo (suplente). Proposta aprovada por unanimidade. 8) 49 
Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagem dos seguintes docentes: 50 
Ahmed – Brasília-DF – 09 a 11/08/2010 – Participar da Comissão de Seleção do Edital nº 13, de 08 de junho de 2010 – 51 
Equipamentos para o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. José Monserrat – Brasília-DF – 17 a 20/08/2010 – 52 
Participação no Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico – Consegi 2010. Juliana Galvani – 53 
Campinas-SP – 20/08/2010 – Reunião para definição do projeto de doutorado. Ricardo Martins – São Paulo-SP – 54 
30/08/2010 – Participação como membro titular da banca de doutorado de Alizeibek Saleimen Nader (Título da tese: 55 
Gerenciamento de Informações para a Integração da Cadeia de Valor Mineral) na USP. Sanderson – São José dos 56 
Campos – SP – 23 a 27/08/2010 – Apresentação de trabalho e participação na 1ª Conferência de Ciências 57 
Computacionais Interdisciplinares (CCIS 2010) no Laboratório de Integração e Teste do Instituto Nacional de Pesquisas 58 
Espaciais (INPE). 9) Aprovação de projetos de pesquisa. Aprovados por unanimidade os seguintes projetos de 59 
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pesquisa: “Modelagem de Objetos 3D utilizando Blender”, da Profª. Ana Paula, “História da Informática com foco no 1 
Software Livre” do Prof. José Monserrat e “Síntese de Circuitos Digitais Combinacionais por Computação Evolutiva em 2 
Plataforma Paralela”, do Prof. Wilian. 10) Escolha do novo membro da Câmara de Pós-graduação Stricto Sensu. 3 
Como o Prof. André Zambalde está afastado para cursar pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 4 
Portugal, a Câmara de Pós-graduação Stricto Sensu do DCC ficou provisoriamente sem um de seus membros. Foi 5 
proposto pelo Prof. Heitor que o Prof. Paulo Bermejo fosse o novo membro já que o mesmo é um docente atuante na área 6 
de pós-graduação. Aprovado por unanimidade. 11) Revisão das Normas do prêmio de melhor monografia do DCC. 7 
Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. 12) Normas para avaliação de projeto de 8 
pesquisa. Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. O Presidente deu por encerrada a 9 
Assembleia Geral do DCC, às dezesseis horas e quarenta minutos, e, para constar, eu, Daniel Marton Norberto, lavrei a 10 
presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 10 de 11 
setembro de 2010. 12 


