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Realizada às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e onze, na sala de reuniões do 1 
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a 2 
presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Antônio Maria Pereira de 3 
Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, 4 
Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo 5 
Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e 6 
Wilian Soares Lacerda e dos representantes técnico-administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe Carvalho Silva. O 7 
Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de 8 
Atas anteriores 165, 167 e 168. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Escolha do novo 9 
membro da Câmara de Pesquisa. 6) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. 7) Discussão sobre 10 
a interação entre o DCC e a iniciativa privada. 8) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. 1) Assuntos Gerais. 11 
Prof. Heitor questionou a presença dos professores que saíram da UFLA na lista de e-mail do DCC. Decidiu-se que serão 12 
removidos da lista (Ricardo e Cláudio). Prof. Antônio Maria expressou seu descontentamento com aulas nos três 13 
períodos no mesmo dia. O técnico-administrativo Eder sugeriu colocar latas de lixo nos corredores do DCC. Prof. Ahmed 14 
informou que seu projeto de pesquisa e extensão do CNPq foi aprovado e que vai registrá-lo em breve. Profª. Juliana 15 
colocou em questão a quantidade de disciplinas oferecidas pelo DCC, 11 turmas de disciplinas apenas dos cursos de BCC 16 
e BSI, que estão sem professor para ministrar, e mais 3 turmas de disciplinas para outros cursos. Profª. Ana Paula 17 
informou que a comissão de reconhecimento do Curso de SI cancelou a visita por motivos internos do INEP, mas que 18 
deverá realizar a visita em breve. Ela lembrou que todos os professores devem atualizar seus currículos Lattes 19 
documentados, conforme instruções que estão na agenda de visita enviada pela comissão do INEP. Prof. Heitor está na 20 
coordenação do Workshop Manutenção de Software Moderna (WMSWM 2011), que será realizado no SBQS 2011, em 21 
Curitiba. 2) Correção e aprovação de Atas anteriores 165, 167 e 168. As atas 165 e 167 foram aprovadas por 22 
unanimidade. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os 23 
relatórios de viagem dos seguintes docentes: Juliana Galvani Greghi – São José dos Campos-SP – 13 a 14/12/2010 – 24 
Reunião para definição de tema e projeto de doutorado em cooperação com o INPE. Juliana Galvani Greghi – Campinas-25 
SP – 18/02/2011 – Planejamento da qualificação. Luiz Henrique Andrade Correia – Ouro Preto-MG – 14 a 16/02/2011 – 26 
Participação em banca de concurso público no Departamento de Ciência da Computação - UFOP. Wilian Soares Lacerda 27 
– Belo Horizonte-MG – 21/02/2011 - Participação em banca de dissertação de mestrado da co-orientada Lívia Andrade 28 
do MINTER UFLA/UFMG. 5) Escolha do novo membro da Câmara de Pesquisa. Os professores Sanderson e 29 
Denilson foram aprovados para fazerem parte da Câmara de Pesquisa, sendo a Profa. Ana Paula a presidente da câmara e 30 
o Prof. Heitor continua como membro. 6) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. Prof. 31 
Joaquim, representando a comissão, explicou a filosofia da hierarquia de escolha das disciplinas, a cada período. Por 32 
exemplo, No alunos, publicações, pesquisas do período anterior, carga horária, etc, mostrando na telona (projetor). Ele leu 33 
item por item as regras da proposta. A comissão tirou várias dúvidas durante a discussão entre os professores sobre a 34 
proposta. O professor Wilian registrou sua saída às 17h30 e o Prof. Antônio Maria saiu às 17h37. O Prof. Bermejo 35 
propôs que a proposta seja divulgada na lista e seja discutida na próxima reunião de AD. O Prof. Joaquim expôs a 36 
segunda proposta de Normas de Distribuição de Disciplinas. 7) Discussão sobre a interação entre o DCC e a iniciativa 37 
privada. Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. 8) Normas para avaliação de projeto 38 
de pesquisa. Este item não foi discutido porque a AD se estendeu além do previsto. O Presidente deu por encerrada a 39 
Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, e, para constar, eu, Prof. José Monserrat, 40 
lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. 41 
Lavras, 23 de fevereiro de 2011. 42 


