ATA DA 167ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 9 de fevereiro de 2011
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Realizada às dez horas e trinta minutos do dia nove de fevereiro de dois mil e onze, na sala de reuniões do
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe 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, Denilson Alves Pereira, João Carlos Giacomin, Joaquim
Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo Henrique de Souza Bermejo,
Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves e Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo
Filipe Carvalho Silva. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos
Gerais;2) Correção e aprovação da Ata 166; 3) Avisos/Esclarecimentos; 4)Aprovação de Relatórios de viagem; 5)
Oferta de disciplinas eletivas para outros cursos; 6) Aprovação dos programas e ementas das disciplinas "Eletrônica
I" e "Eletrônica II", segundo solicitação do colegiado de curso de Engenharia de Controle e Automação; 7)
Mudança de membro da Câmara de Pesquisa (Presidente); 8) Mudança de membros da comissão de coordenação do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Orientação a Objetos e Aspectos; 9) Mudança de membros da Câmara de
Graduação; 10) Revisão das Normas do prêmio de melhor monografia do DCC; 11) Normas para avaliação de
projeto de pesquisa; 12) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. A assembléia autorizou a
participação dos professores Tales Heimfarth e Sanderson Oliveira, ambos em férias. 1) Assuntos Gerais: O prof.
Wilian cobrou a posição da Comissão que iria definir se as disciplinas da área de Eletrônica pertencem ou não ao
DCC de acordo com a ata da Assembléia de 8 de jullho de 2010, e que até o momento não recebeu nenhum retorno
do assunto. Informou que amanhã, 10/02, dar-se-á início ao concurso para professor, em nível de mestrado, de
Sistemas de Computação, com dois candidatos apenas. O prof. Wilian informou ainda que o Laboratório de
Eletrônica irá receber 10 kits de eletrônica adquiridos pelo Departamento de Engenharia da UFLA para serem
utilizados nas aulas práticas do curso de Engenharia de Controle e Automação e para outros fins de ensino e
pesquisa, no valor total de R$55.000,00. Ele cobrou da chefia a contratação de um técnico em eletrônica efetivo
para o Laboratório de Eletrônica, porque esta vaga já estava previsto no projeto do curso de Engenharia de Controle
e Automação enviado ao REUNI. O Prof. Wilian expressou preocupação sobre as duas vagas adicionais para a área
de Eletrônica, uma vez que a disciplina de Eletrônica I já ocorrerá no próximo semestre, o que exigiria a contratação
ainda neste semestre. Informou também sobre o novo estagiário do Laboratório de Eletrônica, formado em
mecatrônica pela escola UNITEN de Lavras, que cumprirá 3 meses de estágio obrigatório e seu nome é Sílvio
Leandro Magalhães de Souza. O Prof. Paulo agradeceu a liberação para pós-doutoramento, na reunião anterior. Ele
compartilhou a experiência com o curso GTI no uso de ferramentas de vídeo-conferência com possibilidade de aula
em tempo real ou gravada e convidou demais professores de lato sensu a buscarem se informar com ele. Prof.
Antonio leu uma carta ao Departamento, anexada a esta ata, na qual questiona sobre a relação entre público e
privado, especialmente por parte da Chefia com relação ao Pólo de TI do Sul de Minas na contratação do
treinamento “Formação de Analistas de Negócio”. Prof. André Saúde esclareceu que não possui representação no
Pólo, informou que não impôs restrições ao uso do xerox e que houve uma sobra de recursos que não são do DCC,
mas da matriz para ser usada com a graduação. Com a sobra do recurso ao final do ano é que foi vislumbrada a
possibilidade da contratação do treinamento e que não beneficiou diretamente ninguém ligado à sua empresa.
Informou que sua empresa, a Mitah, está deficitária e que está instalada baseada em Projeto de Inovação
Tecnológica, junto ao NINTEC. Informou que não há problemas em ter outras empresas concorrentes no
DCC/UFLA por meio de convênios. Informou ainda que o convênio de consultoria do prof. Antonio Maria não foi
aprovado apenas porque não havia benefícios para a UFLA. Informou que o único problema da relação
público/privado atualmente no DCC é a Tecnolivre porque o contrato ainda não foi renovado. Ressaltou que a
Universidade está apoiando hoje a inovação tecnológica, desde que não haja prejuízos das atividades do professor.
Prof. Ahmed chamou a atenção para o momento de organizar e tornar essas relações mais transparentes dentro do
Depto. Chamando questão de ordem, Prof. Wilian solicitou a inclusão desse tema para próxima reunião, como item
de pauta, solicitando o encerramento do assunto nesta reunião. Prof. Giacomin informou que chegaram 40 máquinas
para o Laboratório 4, que já está montado para atender às aulas práticas. 2) Correção e aprovação de Atas
anteriores: A ata da 166ª reunião da Assembléia Departamental foi lida e aprovada por unanimidade. 3)
Avisos/Esclarecimentos: O Prof. André Saúde informou que o Plínio estava contratado apenas por meio período
para o Departamento, mas que com a aprovação dele em concurso, ele virá para o Departamento, após negociação
com a Reitoria. 4) Aprovação dos programas e ementas das disciplinas "Eletrônica I" e "Eletrônica II",
segundo solicitação do colegiado de curso de Engenharia de Controle e Automação: Prof. Wilian apresentou as
ementas das disciplinas Eletrônica I e Eletrônica II, com devidos esclarecimentos, solicitando a aprovação das
mesmas no Departamento. Prof. Ahmed sugeriu a inclusão dessas disciplinas como eletivas nos cursos BCC e BSI.
Prof. João Giacomin chamou a atenção sobre alguns temas das disciplinas estarem sobrepostos em algumas
disciplinas do Curso de Engenharia de Controle e Automação, bem como alguns pré-requisitos não existirem no
curso de ECA, mas existirem no curso de BCC. Prof. Joaquim propôs que seja aprovada a criação das disciplinas
como solicitado pelo colegiado e encaminhada sugestão ao Colegiado de ECA para rever as ementas das disciplinas
com sobreposição e sem pré-requisitos. Proposta aprovada por unanimidade. 5) Aprovação de Relatórios de
viagem: Aprovados por unanimidade o relatórios de viagem do Prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin (João Pessoa (PB)
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– 22 a 27/11/2010 – Apresentar artigos aprovados e participar no congresso SBIE – XXI Simpósio Brasileiro de
Informática na Educação), do Prof. Heitor Augustus Xavier Costa (Uberlândia (MG) – 13 a 17/12/2010 – Participar
de banca de concurso para professor na Faculdade de Computação da UFU) e do Prof. Sanderson Lincohn Gonzaga
de Oliveira (Diamantina (MG) – 13 a 17/12/2010 – Participar da banca examinadora do concurso para professor do
Departamento de Computação da UFVJM. 6) Oferta de disciplinas eletivas para outros cursos: Esse item não foi
discutido. 7) Mudança de membro da Câmara de Pesquisa (Presidente): Esse item não foi discutido. 8)
Mudança de membros da comissão de coordenação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Orientação a
Objetos e Aspectos: Foi aprovada por unanimidade a nova composição da coordenação do curso de Pós-Graduação
Lato Sensu de Orientação a Objetos e Aspectos, após exoneração do prof. Cláudio: Prof. Antonio Maria Pereira de
Rezende (coordenador), Prof. Heitor Augustus Xavier Costa (membro), prof. Tales Heimfarth (membro). 9)
Mudança de membros da Câmara de Graduação: Foi aprovado por unanimidade a substituição dos membros da
Câmara de Graduação, como segue: o Professor Tales, como coordenador do curso de Ciência da Computação, e a
professora Ana Paula, como vice-coordenadora do curso de Sistemas de Informação, substituem professor Cláudio,
que pediu exoneração, e a professora Marluce, em licença maternidade até o dia 25/7/2011. 10) Revisão das
Normas do prêmio de melhor monografia do DCC: Esse item não foi discutido. 11) Normas para avaliação de
projeto de pesquisa: Esse item não foi discutido. 12) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de
Disciplinas: Foi nomeada uma comissão para discutir e elaborar uma nova proposta de norma de distribuição de
disciplinas, composta pelos profs. Joaquim, Ana Paula e Sanderson. O Presidente deu por encerrada a Assembleia
Geral do DCC, às doze horas em ponto, e, para constar, eu, Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, lavrei a presente ata,
que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 9 de fevereiro
de 2011.
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