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Realizada às quinze horas do dia vinte de outubro 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 docentes Ana 2 
Paula Piovesan Melchiori, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, 3 
Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat 4 
Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de 5 
Bettio, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth 6 
e Wilian Soares Lacerda, dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe Carvalho Silva e 7 
do representante discente Filipe Corradini. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) 8 
Assuntos Gerais. 2) Avisos/Esclarecimentos. 3) Aprovação de Relatórios de viagem. 4) Definição de áreas de concurso. 9 
5) Distribuição de disciplinas para o primeiro semestre de 2011. 1) Assuntos Gerais. O Prof. Wilian apresentou o 10 
memorial da reunião (em anexo) ocorrida entre o Pró-reitor de Graduação, chefe do DCC, coordenador do curso de 11 
Engenharia de Controle e Automação, coordenador do curso de Ciência da Computação e ele próprio, quando foi 12 
discutida a questão da criação das disciplinas de eletrônica e vagas para docente para cobrir esta demanda. Como 13 
conclusão da reunião, ficou definido que o DCC receberia mais duas vagas de docente além das já acordadas no REUNI 14 
para atender a esta demanda. Em seguida, o Prof. Wilian apresentou a ata 155 da Assembleia do DCC de 08/07/2010, já 15 
assinada, no qual consta que seu pedido de recurso à decisão da Assembleia do DCC de 12/05/2010 não foi totalmente 16 
atendido. Relatou que consultou a Procuradoria Jurídica da UFLA e que a procuradora Daniela informou que neste caso, 17 
como o pedido de recurso foi parcialmente atendido, ele deve ser encaminhado à instância superior, conforme artigo 266 18 
do Regimento Interno da Universidade. O professor Wilian leu o artigo 266 do regimento geral para os membros da 19 
Assembleia e então cobrou da Chefia do departamento que o seu recurso fosse enviado imediatamente ao CEPE, pois no 20 
regulamento consta que o recurso deve ser enviado à instância superior após 5 dias do pedido de recurso, e já se passaram 21 
quase 5 meses. Após este relato, o professor Ricardo Martins se pronunciou afirmando que está cansado de discutir este 22 
assunto. O presidente da Assembleia esclareceu que o assunto não estava em discussão, e que o professor Wilian estava 23 
apenas informando em assuntos gerais, e quem quisesse que o assunto voltasse para a Assembleia, bastaria pedir para 24 
incluir em pauta. Ninguém solicitou a inclusão deste assunto em pauta. O professor Ricardo questionou quais seriam as 25 
verdadeiras razões do Prof. Wilian ter interesse neste assunto da criação das disciplinas de Eletrônica. O Prof. Ricardo 26 
comentou que a informação da procuradora deve ser encaminhada por escrito, isto é, de maneira formal. O Prof. João 27 
informou que o Colegiado do curso de Engenharia de Controle e Automação transcendeu suas prerrogativas quando 28 
indicou ao DCC o nome e o conteúdo de duas disciplinas que poderiam ser criadas neste departamento. O Colegiado de 29 
Curso tem autonomia para decidir sobre os assuntos a serem apresentados aos alunos, mas a criação de disciplinas e seus 30 
conteúdos são atribuições dos departamentos. O prof. João Giacomin relatou que já havia conversado com o coordenador 31 
do curso de Eng. de Controle e Automação sobre este assunto para entender toda a história do pedido de criação das 32 
disciplinas de Eletrônica, desde o primeiro memorando enviado por aquele Colegiado. O Prof. João informou que a 33 
Chefia do DCC elaborou uma ficha de cadastro das pessoas que trabalham no DCC sem vínculo empregatício, alunos de 34 
iniciação científica, alunos de mestrado, participantes de projetos de pesquisa e extensão, etc. As fichas já foram 35 
distribuídas pelo administrador do DCC (Filipe) e a Chefia pede que sejam entregues a ele até o final do mês de outubro. 36 
Ainda, o Prof. João avisou que o técnico administrativo Daniel está doente e não pôde vir trabalhar. O Prof. Heitor 37 
solicitou inclusão na pauta da distribuição de disciplinas por áreas e perguntou por que o assunto não foi incluído na 38 
pauta. O Prof. João disse que a pauta atual já é longa e que esse assunto pode ser incluído na próxima AD .O Prof. 39 
Ricardo solicitou que o item 4 (definição de áreas de concurso) e o assunto anterior (distribuição de disciplinas por áreas) 40 
sejam discutidos numa próxima AD. O Prof. Heitor solicitou que as regras de liberação para pós-doutorado e regras de 41 
distribuição de disciplinas sejam incluídas na pauta, mas não foi aprovado. Ficou definido que haverá uma AD 42 
extraordinária para tratar da definição de áreas de concurso e distribuição das disciplinas por áreas em 27/10/10 às 15h00. 43 
Ficou definido que haverá uma AD extraordinária para tratar regras de liberação para pós-doutorado e regras de 44 
distribuição de disciplinas em 05/11/10 às 15h00. O Prof. Heitor propôs que não haja tempo determinado para esta AD. 45 
A proposta foi recusada por 20 votos contra e 2 votos a favor. Então o Prof. Heitor opinou que por a AD decidir que deve 46 
ter tempo determinado para a AD de regras de liberação para pós-doutorado e regras de distribuição de disciplinas, 47 
aquela AD é conivente por nada decidir. O Prof. Bruno comentou que considera que o Prof. Heitor é conivente com 48 
reuniões longas e que também nada decidem por trazer à discussão assuntos demorados, na parte de assuntos gerais - 49 
onde não deveria haver discussão - sendo que as questões poderiam ter sido levantadas previamente utilizando outro 50 
meios, como a lista eletrônica de discussão. O Prof. Antônio Maria comentou que foi decidido em AD que professores 51 
que chegam atrasados não podem comentar no item de pauta Assuntos Gerais, inclusive ele mesmo, que chegou atrasado. 52 
A Prof. Ana Paula comentou que, depois de quase um ano, a verba da Especialização em âmbito UAB de Produção de 53 
Material Didático para a Diversidade chegou na UFLA e o curso iniciou em 25 de setembro, coordenada por ela e pelo 54 
Prof. Rêmulo. O Prof. Luiz Henrique informou que solicitou ao CNPq bolsa para pós-doutoramento no exterior que será 55 
realizado a partir de março de 2011. O Prof. Luiz Henrique também informou que o edital do concurso de Redes de 56 
Computadores e Sistemas Distribuídos será publicado em breve e solicitou que aos membros da AD que começassem a 57 
divulgar o concurso. O Servidor Eder comentou que chegaram roteadores wireless para atender os laboratórios de 58 
graduação e de pesquisa. 2) Avisos/Esclarecimentos. O Prof. João esclareceu que fez uma consulta formal à Reitoria 59 
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sobre a autonomia do Chefe do departamento para autorizar o afastamento de docentes para participação em congressos e 1 
outros. A resposta recebida no memorando 114 do Gabinete da Reitoria, do dia 22 de setembro de 2010, diz que os 2 
afastamentos para locais dentro do Brasil são atribuições da PROPLAG, conforme portaria 279/2008. Afastamentos para 3 
dentro do Brasil com duração de até 5 dias podem ser autorizados pelo Chefe do Departamento, conforme portaria 4 
011/2008. Embora a portaria 011 não dê autonomia para o Chefe autorizar afastamentos para participação em congressos, 5 
o Prof. João Giacomin foi informado por telefone pela secretária do Reitor que é do entendimento da PROPLAG que esta 6 
atribuição seja do Chefe do Departamento. O Prof. João Giacomin esclareceu que, em conversa com a secretária do 7 
Reitor, esta lembrou que as Ordens de Serviços são documentos assinados pelo Chefe do Departamento autorizando 8 
afastamentos por motivos de trabalho, e não devem ser usadas para outras finalidades. 3) Aprovação de Relatórios de 9 
viagem. O Prof. Joaquim perguntou ao Presidente da AD se todos os relatórios estavam adequados. A Chefia respondeu 10 
que sim. Então o Prof. Joaquim propôs que todas fossem aprovadas. Aprovado por unanimidade os relatórios de viagem 11 
dos seguintes docentes: Ahmed – Itajubá-MG – 16 a 17/09/2010 – Participação na Banca de defesa de dissertação de 12 
mestrado do aluno Marcos Alberto de Carvalho no dia 17/09/2010 – Curso de Mestrado em Computação UNIFEI. 13 
Ahmed – Rio de Janeiro-RJ – 27 a 29/09/2010 – Apresentação de artigo e participação no EnANPAD 2010. Ahmed – 14 
São Paulo-SP – 29/09/2010 a 01/10/2010 – Apresentação de artigo e participação no LACLO 2010 / MoodleMoot 2010. 15 
Ahmed – Brasília-DF – 06 a 09/10/2010 – Participar no III Encontro Regional de Coordenadores da Região Sudeste do 16 
Sistema Universidade Aberta do Brasil, realizado nos dias 07 e 08 de outubro das 09 às 18h na cidade de Brasília-DF. 17 
Antônio Maria – Pirenópolis-GO – 19 a 24/09/2010 – Participar de reunião e formação de professores multiplicadores 18 
referente ao projeto de extensão da UFLA, sob coordenação do mesmo, relacionado à Capacitação PROEXT 19 
MEC/CIDADES - SNIC. Cristiano – Bonito-MS – 13 a 17/09/2010 – Participação e apresentação de artigo no XVIII 20 
CBA – Congresso Brasileiro de Automática. Juliana Galvani – Belo Horizonte-MG – Participação no Simpósio de 21 
Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, IHC, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, nona edição. 22 
Luiz Henrique – Belo Horizonte-MG – 28/09/2010 – Reunião com o Prof. Antônio A. F. Loureiro (MINTER). Ricardo 23 
Martins – Belo Horizonte-MG – 10/09/2010 – Participação de banca de mestrado no DCC-UFMG. Sanderson – Águas 24 
de Lindóia-SP – 20 a 23/09/2010 – Apresentação de artigo no 33º Congresso Nacional de Matemática Aplicada e 25 
Computacional. Sanderson – Campinas-SP – 29/09/2010 – Participar do minicurso de um dia: Block-structured Adaptive 26 
Mesh Refinement Methods for Conservation Laws Theory, Implementation and Application, ministrado por Ralf 27 
Deiterding do Oak Ridge National Laboratory no IMECC-Unicamp. Wilian – Bonito-MS – 11/09/2010 – Participação no 28 
Congresso Brasileiro de Automática, com apresentação de 2 trabalhos. 4) Definição de áreas de concurso. Foi decidido 29 
que será discutida em outra reunião da AD. 5) Distribuição de disciplinas para o primeiro semestre de 2011. O Prof. 30 
Antonio Maria retirou-se às 16h50 para participar da reunião do CUNI. Durante o intenso debate que ocorreu, o Prof. 31 
Luiz Henrique propôs que os novos professores, contratados nos próximos concursos no DCC, lecionarão 16 horas na 32 
graduação durante 1 (um) ano, se a carga horária dos demais professores estiver elevada. O Prof. Rêmulo pediu 33 
esclarecimento e ficou entendido pela AD o seguinte: se todos os professores estiverem com carga horária de 12 horas e 34 
também os professores com cargos administrativos estiverem com carga horária de 8 horas, a carga horária residual 35 
(restante) será dividida entre os professores recém contratados, que deverá ter no máximo 16 horas. Aprovado por 18 36 
votos favoráveis e 4 votos contrários. O Prof. Wilian retirou-se às 17h05 por motivos particulares. A distribuição em 37 
anexo foi aprovada por unanimidade. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e 38 
quarenta minutos, e, para constar, eu, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, lavrei a presente ata, que após leitura e 39 
aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 20 de outubro de 2010. 40 


