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Realizada às nove horas do dia nove de fevereiro de dois mil e onze, 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, Bruno de 3 
Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, 4 
Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves e 5 
Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Filipe Carvalho Silva. O Presidente desta colocou o 6 
assunto a ser tratado: Solicitação de liberação para pós-doutorado dos professores Ahmed e Paulo - Parecer da 7 
Comissão. O Chefe do departamento requisitou que os interessados fizessem comentários sobre o parecer da comissão. 8 
Ahmed destacou que com a resposta do André Zambalde de não pedir prorrogação abre-se possibilidade de afastar 2 9 
professores como já foi feito antes no departamento. Os dois interessados destacaram a dificuldade da organização para o 10 
pós-doutorado e também apresentaram os benefícios de sua saída para o departamento, destacando a possibilidade de 11 
futuras parcerias entre as instituições envolvidas. Foram requisitadas pequenas correções no documento elaborado pela 12 
comissão constituída para analisar a liberação, o documento foi corrigido e está anexado a esta ata. Ambos os 13 
interessados afirmam que ficarão um ano, mas não descartam a possibilidade de solicitar prorrogação, porém afirmam 14 
que não utilizarão licença capacitação para ficar mais que 18 meses. Wilian Lacerda destaca que a tabela de distribuição 15 
de carga horária apresentada pela comissão é uma previsão e que existe a possibilidade de modificação. A assembléia 16 
autorizou a participação dos professores Tales Heimfarth e Sanderson Oliveira, ambos em férias. João Giacomin 17 
destacou que a solicitação de prorrogação é um direito do professor. Ahmed Esmin e Paulo Bermejo destacaram que o 18 
esforço do departamento para liberar os professores para pós-doutorado é necessário para o crescimento do mesmo. João 19 
Giacomin destacou a dificuldade de estabilização dos professores do DCC e levando em consideração esse fato, propõe 20 
que sejam liberados 2 professores por vez, levando-se em conta que a liberação do Luiz Correia já foi aprovada, seria 21 
liberado apenas 1 professor e a prioridade seria do Ahmed Esmin seguindo a sugestão da comissão. Paulo Bermejo e 22 
Luiz Correia afirmaram que só irão sair para pós-doutorado caso tenham apoio financeiro de órgãos de fomento, já o 23 
Ahmed Esmin afirmou que sairá independente de bolsa. Bruno propôs a liberação pelo período de um ano dos docentes 24 
Ahmed e Paulo Bermejo.  A proposta do Bruno foi aprovada por 12 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção. O Presidente 25 
deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dez horas e quinze minutos, e, para constar, eu, Raphael Winckler de 26 
Bettio, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da 27 
mesma. Lavras, 9 de fevereiro de 2011. 28 


