ATA DA 165ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 15 de Dezembro de 2010
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Realizada às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de dois mil e dez, na sala de reuniões do
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. João Carlos Giacomin, Chefe em exercício
do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Antônio
Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani
Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Raphael Winckler de Bettio, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; do
representante técnico-administrativo Filipe Carvalho Silva e dos representantes discentes Alex Guimarães Cardoso de Sá
e Filipe Corradini. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2)
Correção e aprovação de Atas anteriores 162, 163 e 164. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4) Nomeação da Comissão de
Avaliação de melhor Monografia do 2º semestre de 2010. 5) Criação de disciplina para oferta no Stricto sensu – (Paulo
Bermejo). 6) Aprovação da revisão de Português da Resolução DCC/UFLA Nº 01/2010 de 03 de dezembro de 2010 Saída para Pós-Doutorado – (Prof. Antônio Maria). 7) Aprovação de saída para pós-doutorado do Prof. Paulo Bermejo.
8) Aprovação de saída para pós-doutorado do Prof. Ahmed. 9) Revisão das Normas do prêmio de melhor monografia do
DCC. 10) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de Atas
anteriores 162, 163 e 164. Após pequenas correções, o presidente da Assembleia propôs a aprovação da ata 162. A ata
foi aprovada com abstenção do prof. Wilian Soares Lacerda. As atas 163 e 164 foram aprovadas por unanimidade. 3)
Avisos/Esclarecimentos. O presidente esclareceu que a feira de livros da UFLA poderá ocorrer em Março ou Abril. Dois
professores deveriam ser indicados pelo DCC. O Prof. José Monserrat Neto se prontificou. O presidente também relatou
sobre a reunião do CUNI cujo assunto da pauta era a mudança do plano de estágio probatório. 4) Nomeação da
Comissão de Avaliação de melhor Monografia do 2º semestre de 2010. Foi indicada pelo presidente a seguinte
comissão: Prof. Raphael, Prof. Tales Heimfarth e Prof. Luiz Henrique Andrade Correia. A comissão foi aprovada por
unanimidade. 5) Criação de disciplina para oferta no Stricto sensu – (Paulo Bermejo). Decidiu-se que esse item de
pauta não seria debatido na presente reunião. 6) Aprovação da revisão de Português da Resolução DCC/UFLA Nº
01/2010 de 03 de dezembro de 2010 - Saída para Pós-Doutorado – (Prof. Antônio Maria). A revisão de português
realizada pelo prof. Antônio Maria foi analisada e discutida pela Assembleia. Durante essas discussões sobre as
correções, prof. Luiz Henrique Andrade Correia registrou sua saída (16h50). Após pequenas modificações, o presidente
propôs a aprovação da resolução e essa foi aprovada por unanimidade. A redação final aprovada está anexada ao presente
documento. 7)Aprovação de saída para pós-doutorado do Prof. Paulo Bermejo. Itens 7 e 8 foram discutidos juntos.
Prof. Paulo Bermejo prestou esclarecimentos à assembleia. Prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin também prestou seus
esclarecimentos à assembleia. Após outros membros da Assembleia apresentarem seu ponto de vista, Prof. Ricardo
Martins de Abreu Silva formulou a seguinte proposta: definir uma comissão que avalie a liberação dos dois professores
levando em conta: a carga horária resultante no DCC e utilizando a pontuação estabelecida nas novas regras para analisar
a meritocracia das saídas. Essa comissão deve chegar a um parecer antes do dia 4 de fevereiro. A proposta obteve apoio
do Prof. João Carlos Giacomin. Uma segunda proposta foi feita pelo prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin, que consistiu em
liberar os dois docentes para o segundo semestre desde que sejam solucionados os problemas de aula. O prof. se propôs a
lecionar no citado semestre se necessário. A proposta obteve apoio do prof. Paulo Bermejo. Foram contabilizados dois
votos a favor da proposta do prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin. Já a proposta do Prof. Ricardo foi aprovada pela maioria.
Foi determinado que o chefe designaria essa comissão. Com base no escalonamento de férias, os seguintes nomes foram
escolhidos para formar a comissão: Prof. Denilson, prof. Antônio Maria e prof. André Saúde. 8) Aprovação de saída
para pós-doutorado do Prof. Ahmed. Esse item de pauta já foi contemplado na discussão anterior. 9) Revisão das
Normas do prêmio de melhor monografia do DCC. Após uma pequena discussão, resolveu-se deixar esse item para
uma próxima reunião da Assembleia Departamental. 10) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. A reunião foi
encerrada sem que o item fosse tratado. O Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia Departamental do DCC,
às dezoito horas e vinte minutos, e, para constar, eu, Prof. Tales Heimfarth, lavrei a presente ata, que após leitura e
aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 15 de dezembro de 2010.
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