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Realizada às quinze horas do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e dez, na sala de reuniões do Departamento de 1 
Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos 2 
seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, 3 
Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José 4 
Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael 5 
Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira e 6 
Tales Heimfarth; dos representantes técnico-administrativos Daniel Marton Norberto, Eder Teixeira de Andrade e Filipe 7 
Carvalho Silva e dos representantes discentes Alex Guimarães Cardoso de Sá e Filipe Corradini. O Presidente desta 8 
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 9 
157, 158, 159 e 160. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Alteração do nome do curso 10 
de mestrado em Sistemas de Informação. 6) Referendar  substituição de membro da banca de Sistemas de Informação. 7) 11 
Referendar definição de membros suplentes internos adicionais às bancas de SI e CC. 8) Retenção dos novos pedidos de 12 
afastamentos para pós-doutorado até que sejam discutidas as Normas para afastamento para Pós-Doc. 9) Revisão das 13 
Normas do prêmio de melhor monografia do DCC. 10) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. 1) Assuntos 14 
Gerais. O Prof. Sanderson disse que o notebook disponibilizado pelo DCC para os docentes ministrarem aulas está 15 
infectado por vírus há muito tempo. O Presidente disse que poderia ser solicitada a resolução do problema pelo site do 16 
suporte. O Professor Sanderson disse que já solicitou providências à Secretaria, que por sua vez solicitou providências do 17 
suporte do departamento, mas apesar do técnico ter verificado, continuam os problemas com vírus no notebook. O Prof. 18 
Heitor informou que foi obrigado a escolher disciplinas fora da sua área de concurso, visto que a Assembleia 19 
Departamental determinou que cada professor é obrigado a escolher 6 disciplinas, como preferência para ministrar. O 20 
Prof. Ricardo Martins reclamou da qualidade da impressora que é usada atualmente no DCC. Perguntou se há 21 
possibilidade de comprar outra impressora que atenda melhor às necessidades do departamento. O técnico-administrativo 22 
Filipe disse que já foi solicitada a compra de uma impressora para o departamento, mas não há previsão de chegada. 2) 23 
Correção e aprovação de Atas anteriores 157, 158, 159 e 160. A ata 157 foi aprovada com um voto contrário do Prof. 24 
Heitor. As atas 158, 159 e 160 foram aprovadas por unanimidade. 3) Avisos/Esclarecimentos. O presidente parabenizou 25 
a todos que participaram do 2º Workshop MINTER PPGCC/UFMG – DCC/UFLA realizado dia 20/11/2010 no anfiteatro 26 
do DCC. Parabenizou também a secretária do DCC Ariana Lauredo pela organização de toda a logística do evento. O 27 
Presidente também informou que o departamento tem duas situações a serem enfrentadas no próximo semestre: 1º) O 28 
Prof. Alex-Sander consta na distribuição de disciplinas para o 1º semestre de 2011, mas tudo indica que não 29 
permanecerá. Segundo informações, a esposa do professor em questão, que é docente na UFLA, pediu redistribuição para 30 
o CEFET em Belo Horizonte-MG alegando problemas familiares, sendo esta redistribuição aprovada pela UFLA; 2º) O 31 
Prof. Cláudio foi aprovado no concurso da USP–ICMC e deve deixar o DCC no início do ano que vem. O Presidente 32 
passou então a palavra ao Prof. Cláudio que informou que sua família já se mudou para a região onde ele deverá assumir 33 
o cargo de docente e que há 99% de chance de sair sua nomeação na 1ª quinzena de janeiro de 2011. Informou também 34 
que saindo sua nomeação, ele deverá pedir exoneração do cargo de docente da UFLA. 4) Aprovação de Relatórios de 35 
viagem. O Prof. Heitor perguntou ao Presidente da AD se todos os relatórios estavam adequados. A Chefia respondeu 36 
que sim. Então o Prof. Heitor propôs que todos os relatórios fossem aprovados. Aprovado por unanimidade os relatórios 37 
de viagem dos seguintes docentes: Ahmed Ali – Juiz de Fora-MG – 20 a 22/10/2010 – Participação como membro da 38 
organização do II Colóquio Regional: EAD, Cultura e Produção de Subjetividade - UFJF. Ahmed Ali – Cuiabá-MT – 01 39 
a 06/11/2010 – Apresentar artigos aprovados e participar no congresso ESUD 2010 – Congresso Brasileiro de Ensino 40 
Superior a Distância. André Saúde – Belo Horizonte-MG – 27/08/2010 – Visitar o Centro Design Empresa – CDE / 41 
Incubadora de Empresas de Design – IED – Coordenador – Professor Romeu Damaso de Oliveira. André Saúde – 42 
Gramado-RS – 30/08/2010 a 03/09/2010 – Participação e apresentação oral de artigo aceito no 23rd SIBGRAPI – 43 
Conference on Graphics Patterns and Images. Antônio Maria – Belo Horizonte-MG – 28/10/2010 – Reunião da diretoria 44 
da Regional Leste do ANDES para diversas discussões, dentre elas a PL de Carreira Docente proposta pelo Ministério de 45 
Educação. Esta reunião é uma preparação para a reunião nacional que ocorrerá em Brasília. Antônio Maria – Brasília-DF 46 
– 30/10/2010 a 03/11/2010 – Reunião da diretoria do ANDES para diversas discussões, entre elas a PL de Carreira 47 
Docente proposta pelo Ministério da Educação. 5) Alteração do nome do curso de mestrado em Sistemas de 48 
Informação. O Prof. Paulo Bermejo informou que o curso de mestrado em Sistemas de Informação precisa ter seu nome 49 
alterado para melhor caracterização na área Interdisciplinar. Após as devidas explicações, o Prof. Paulo Bermejo propôs a 50 
alteração do nome do curso de Mestrado em Sistemas de Infromação para “Sistemas de Informação, Conhecimento e 51 
Inovação”. Proposta aprovada por unanimidade. Considera-se que se for enviado APCN em 2011, deverá antes ser 52 
discutida em Assembleia Departamental. 6) Referendar substituição de membro da banca de Sistemas de 53 
Informação. O Prof. Heitor foi definido como um dos membros da banca de concurso para a área de Sistemas de 54 
Informação, conforme aprovado na 160ª reunião da Assembleia Departamental de 27/10/2010. Porém, o mesmo solicitou 55 
sua saída desta banca e, com isso, o Chefe do DCC, Prof. André Saúde, o substituiu pelo Prof. Antônio Maria que estava 56 
como suplente. Foi definido como suplente no lugar do Prof. Antônio Maria o Prof. André Saúde. Diante disso, o 57 
Presidente solicitou que a Assembleia Departamental referendasse a substituição do Prof. Heitor pelo Prof. Antônio 58 
Maria e, consequentemente, a inclusão do Prof. André Saúde como suplente na banca de Sistemas de Informação. A 59 
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substituição foi aprovada com 1 (hum) voto contrário. 7) Referendar definição de membros suplentes internos 1 
adicionais às bancas de SI e CC. Na 160ª reunião da Assembleia Departamental de 27/10/2010, foram aprovadas as 2 
composições das bancas de concurso nas áreas de Ciência da Computação e Sistemas de Informações. Porém, ao invés de 3 
dois membros suplentes internos, a AD aprovou apenas um membro suplente interno em cada banca. Com isso, o Chefe 4 
do DCC, Prof. André Saúde, definiu os seguintes membros suplentes internos adicionais às bancas de CC e SI, 5 
solicitando que a Assembleia Departamental referendasse esta definição: Prof. André Vital Saúde (membro suplente 6 
interno adicional à banca de Ciência da Computação) e Prof. Rêmulo Maia Alves (membro suplente interno adicional à 7 
banca de Sistemas de Informação). Aprovada com 1 (hum) voto contrário. 8) Retenção dos novos pedidos de 8 
afastamentos para pós-doutorado até que sejam discutidas as Normas para afastamento para Pós-Doc. O Prof. 9 
João Giacomin propôs que novos pedidos de afastamentos para pós-doutorado fossem retidos até que as Normas para 10 
afastamento para Pós-Doc fossem discutidas. Durante a discussão, retiraram-se da reunião da AD os professores Ricardo 11 
Martins (às 17h25) e Antônio Maria (às 17h28). A proposta do Prof. João Giacomin foi aprovada por 12 (doze) votos a 12 
favor e 4 (quatro) abstenções, sendo uma destas abstenções do Prof. Rêmulo. O Prof. Tales também fez a seguinte 13 
proposta: quem faltar à reunião de discussão do Pós-Doc demonstrará que não tem interesse em sair para o pós-14 
doutorado. Proposta aprovada por 15 (quinze) votos a favor e 1 (uma) abstenção. Por fim, o Prof. Paulo Bermejo propôs 15 
prazo de 60 (sessenta) dias para reter os pedidos de afastamentos para pós-doutorado e, caso não haja definição das 16 
Normas para afastamento para Pós-Doc, deverá ser seguida a Norma do CEPE (se não for aprovado, o DCC não terá 17 
Normas para afastamento para Pós-Doc). Proposta aprovada por 12 (doze) votos a favor, 1 (uma) abstenção e 3 (três) 18 
votos contrários. A reunião da Assembleia Departamental para discutir as Normas para afastamento para Pós-Doc foi 19 
marcada para o dia 1º/12/2010, às 15h30. 9) Revisão das Normas do prêmio de melhor monografia do DCC. Este 20 
item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. 10) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. 21 
Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. O Presidente deu por encerrada a Assembleia 22 
Geral do DCC, às dezoito horas e doze minutos, e, para constar, eu, Daniel Marton Norberto, lavrei a presente ata, que 23 
após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 24 de novembro de 24 
2010. 25 


