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Realizada às quinze horas do dia dez de março 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, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus 4 
Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, 5 
Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian 6 
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 168 e 169. 3) Avisos/Esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Aprovação de Projeto 9 
de Pesquisa. 6) Aprovação de relatórios semestrais – 2010/2. 7) Nomeação de excedente(s) do concurso de Redes de 10 
Computadores e Sistemas Distribuídos. 8) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. 9) Discussão 11 
sobre a interação entre o DCC e a iniciativa privada. 10) Revisão das Normas do prêmio de melhor monografia do DCC. 12 
11) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. 1) Assuntos Gerais. O Prof. Heitor solicitou autorização da AD para 13 
inserir o item de pauta “Novo membro da Câmara de Graduação do DCC”, justificando que o mesmo gostaria de 14 
participar da câmara em questão. O Presidente informou à AD que a Câmara já possui três membros, sendo que dois 15 
destes são coordenadores dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, mas de acordo com o 16 
regimento do DCC, as câmaras podem ser compostas por 3 a 5 membros. A solicitação foi aprovada por unanimidade, 17 
sendo inserido como 12º item de pauta, porém, decidiu-se discutir o mesmo depois do 4º item de pauta a pedido do Prof. 18 
Heitor. O Presidente apresentou o novo professor assistente recém aprovado em concurso, Prof. Eric Fernandes de Mello 19 
Araújo, dando as boas vindas ao mesmo. O Prof. Heitor informou que se candidatou como representante dos professores 20 
adjuntos na CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente). O Prof. Cristiano esclareceu que o Prof. Ricardo Martins, 21 
ao deixar o DCC para ir para o CIN-UFPE, passou sua sala de professor para ele, sendo o próprio Prof. Ricardo Martins 22 
que afixou a placa com o nome do Prof. Cristiano na sala em questão. Disse também que o Prof. Ricardo Martins o 23 
consultou antes para saber se ele gostaria de ir para esta sala. Falou que acha justo um professor, ao sair do DCC, indicar 24 
quem vai ocupá-la. Disse também que o atrativo principal na sala é o ar-condicionado e, como foi comprado com 25 
dinheiro de projeto e ele e o Prof. Ricardo têm projetos em comum, é mais uma justificativa plausível para a ocupação da 26 
sala. O Presidente esclareceu que tudo que é de projeto fica para o DCC ao final do mesmo e, por isso, o Departamento 27 
deve sortear a sala que é desocupada, juntamente com tudo que está dentro desta sala relativo a projeto. A exceção seria 28 
se o Prof. Cristiano, citando-o como exemplo, fosse integrante do mesmo projeto do Prof. Ricardo que liberou o dinheiro 29 
para a compra do(s) equipamento(s) que estão na sala. A Profª. Juliana questionou se haverá outro professor substituto 30 
para ministrar aulas no DCC, já que, por enquanto, só foi contratado o Prof. Rodrigo Reis. Disse que, caso haja novas 31 
contratações, é necessário pensar em uma sala para estes professores. A Profª. Ana Paula informou que foi marcada nova 32 
visita da comissão de avaliação in loco para reconhecimento do curso de BSI, prevista para junho deste ano. Disse 33 
também que conta com a colaboração de todos.   2) Correção e aprovação de Atas anteriores 168 e 169. Aprovado por 34 
unanimidade. 3) Avisos/Esclarecimentos. O Presidente informou que o aviso a ser dado seria a apresentação do novo 35 
professor assistente recém aprovado em concurso, Prof. Eric, procedimento este já feito no item “Assuntos Gerais”. 4) 36 
Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagem dos seguintes docentes: 37 
André Vital Saúde – Campinas-SP – 17/02/2011 – Participar da Comissão Examinadora da Dissertação de Mestrado 38 
intitulado: “Alterações de substância branca de pacientes com epilepsia parcial secundária à displasia cortical 39 
focal: Estudo de imagem por tensor de difusão com análise voxel-a-voxel” da aluna Viviane de Carvalho Fonseca, 40 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. Luiz Henrique Andrade Correia – Viçosa-MG – 24 e 25/02/2011 – 41 
Participar em banca de mestrado no Departamento de Ciência da Computação - UFV. Paulo Henrique de Souza Bermejo 42 
– Belo Horizonte-MG – 20 a 23/12/2010 – Realização do curso MPS-Br na Fumsoft. Sanderson L. Gonzaga de Oliveira 43 
– Diamantina-MG – 13 a 17/12/2010 – Participar da banca examinadora do concurso para professor do Departamento de 44 
Computação da UFVJM. 12) Novo membro da Câmara de Graduação do DCC. Conforme informado no início da 45 
reunião da AD, o Prof. Heitor manifestou interesse em participar da Câmara de Graduação do DCC. O Prof. Sanderson 46 
também manifestou interesse em participar desta Câmara. O Prof. João Giacomin, presidente da Câmara de Graduação, 47 
pediu a palavra e disse que tem notado que alguns professores têm participado de mais de uma câmara no departamento 48 
enquanto outros não participam de nenhuma. Além disso, incentivou outros professores a também participarem das 49 
câmaras do DCC ou assumirem outras atividades administrativas e apoiou a iniciativa dos professores Heitor e Sanderson 50 
em participar da Câmara de Graduação. Com isso, o Presidente colocou para votação a inserção dos professores Heitor e 51 
Sanderson na Câmara de Graduação do DCC. Aprovado por unanimidade os novos membros da câmara em questão. 5) 52 
Aprovação de Projeto de Pesquisa. Como não houve tempo do projeto de pesquisa do professor Bruno passar pela 53 
Câmara de Pesquisa para análise antes de ser apresentado à AD, este item de pauta foi removido. 6) Aprovação de 54 
relatórios semestrais – 2010/2. Foram aprovados por unanimidade os relatórios semestrais do segundo semestre de 2010 55 
dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz 56 
Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de 57 
Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José 58 
Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de 59 
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Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales 1 
Heimfarth e Wilian Soares Lacerda. Os relatórios semestrais de 2009/1 e 2009/2 foram apresentados pelo Prof. Heitor 2 
Augustus Xavier Costa que solicitou aprovação dos mesmos, alegando que, na época, segundo ele, não apresentou os 3 
relatórios devido a confusões de informações quanto a apresentar ou não estes relatórios, já que o mesmo encontrava-se 4 
afastado para o pós-doutorado. Os relatórios semestrais de 2009/1 e 2009/2 do Prof. Heitor foram aprovados por 5 
unanimidade.7) Nomeação de excedente(s) do concurso de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Antes 6 
do início das discussões, o Presidente explicou que houve apenas um candidato aprovado no concurso para a área de 7 
Ciência da Computação, onde foram abertas duas vagas, e nenhum candidato aprovado no concurso para a área de 8 
Sistemas de Informação (sendo que neste concurso também foram abertas duas vagas). Além disso, o Presidente disse 9 
que há vagas em aberto com as saídas dos professores Cláudio Toledo e Ricardo Martins (vagas para a área da Ciência da 10 
Computação). Em resumo, seriam três vagas para a área de Ciência da Computação e duas vagas para a área de Sistemas 11 
de Informação que não estão preenchidas. Iniciou-se um debate intenso entre os membros da AD quanto à decisão de 12 
nomear ou não excedente(s) do concurso de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos e para qual área. O Prof. 13 
Ahmed propôs colocar em votação se o Departamento deveria chamar ou não candidato(s) excedente(s) do concurso em 14 
questão. Foi aprovado por unanimidade chamar excedente(s) no concurso. Após isso, surgiram duas propostas: uma 15 
proposta do Prof. Heitor de nomear o 3º colocado no concurso de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, 16 
Hermes Pimenta de Moraes Júnior, na vaga para a área de Ciência da Computação e outra proposta do Prof. Sanderson 17 
em nomear este mesmo candidato para a área de Sistemas de Informação. A proposta do Prof. Heitor foi aprovada por 9 18 
(nove) votos a favor contra 8 (oito) votos a favor da proposta do Prof. Sanderson, havendo ainda, 2 (duas) abstenções. O 19 
técnico administrativo Eder registrou sua saída às 16h40 e o Prof. Wilian registrou sua saída às 17h15. Iniciou-se, então, 20 
um novo debate acerca de se nomear um 2º excedente, portanto, 4º colocado no concurso. Após as discussões, surgiram 21 
duas propostas: uma proposta do Prof. Heitor de nomear o 4º colocado no concurso de Redes de Computadores e 22 
Sistemas Distribuídos, Neumar Costa Malheiros, desde que não seja na vaga para a área de Sistemas de Informação, 23 
deixando as duas vagas desta área para novo concurso e outra proposta do Prof. Sanderson em nomear este mesmo 24 
candidato, mas sem vincular esta vaga a nenhuma área. A proposta do Prof. Heitor foi aprovada por 9 (nove) votos a 25 
favor contra 8 (oito) votos a favor da proposta do Prof. Sanderson, havendo ainda, 1 (uma) abstenção. 8) Proposta de 26 
alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. Esse item não foi discutido. 9) Discussão sobre a interação 27 
entre o DCC e a iniciativa privada. Esse item não foi discutido. 10) Revisão das Normas do prêmio de melhor 28 
monografia do DCC. Esse item não foi discutido. 11) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. Esse item não 29 
foi discutido. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta minutos, e, para 30 
constar, eu, Daniel Marton Norberto, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à 31 
reunião de aprovação da mesma. Lavras, 10 de março de 2011. 32 


