ATA DA 168ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 23 de Fevereiro de 2011
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Realizada às quinze horas do dia vinte e três 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, Heitor Augustus Xavier Costa, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat
Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de
Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda e dos
representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe Carvalho Silva. O Presidente desta colocou o
único assunto a ser tratado: Abertura de turma de Mestrado em Ciência da Computação com Conceito 2 da Capes.
Prof. André Saúde explicou como foi feito o primeiro pedido de pós-graduação. Prof. Antônio Maria pediu
esclarecimentos sobre o conceito 2. Prof. Luiz Henrique esclareceu que apenas dois professores saíram da alocação no
projeto de mestrado, Prof. Ricardo e Prof. Cláudio. Prof. Rêmulo propôs adiar a discussão para um momento mais
propício até que haja perspectiva de contratação de novos professores. Prof. Joaquim solicitou esclarecimento sobre
quando o recurso do DCC vai ser examinado. Prof. Saúde disse que não há previsão. Ele também ponderou se temos
condições para mandar o novo projeto de mestrado, com conceito 2. Prof. Saúde esclareceu que a comissão que for
criada hoje (se for), vai re-analisar todas as condições para o novo projeto. Prof. Tales propôs o DCC apóie a criação de
um novo projeto de mestrado. Prof. Saúde explicou que, caso o conceito não consiga chegar ao nível 3, o programa de
pós fica sem conceito, mas isso não prejudica o seu processo de criação e posterior consolidação. Profª. Juliana é a favor
de se criar disciplinas eletivas compostas da graduação com a pós-graduação, mas alerta que também é importante criálas à noite. Discutiu-se várias situações hipotéticas caso o recurso do DCC seja aprovado mais adiante pela Capes, e
quando seria. Prof. Heitor propôs definir uma data limite para enviar o projeto, para esperar a resposta do recurso.
Enquanto isso o projeto já poderia estar sendo elaborado. Prof. Saúde pôs em votação a proposta do Prof. Tales de que: o
DCC apóie a solicitação à PRPG/UFLA a oferta de curso de mestrado em Ciência da Computação, embora até o
momento não se tenha obtida a recomendação da Capes, para ser enviada após a data limite de 4 de abril, ou após a
resposta da Capes ao recurso. A proposta foi aprovada por 19 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção. Foi criada uma
comissão composta por Prof. Luiz Henrique, Prof. Tales, Prof. Sanderson, Prof. Wilian e Prof. Heitor como efetivos, e
pelo Prof. Joaquim como suplente. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezesseis horas e dez
minutos, e, para constar, eu, Prof. José Monserrat, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos
presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 23 de fevereiro de 2011.
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