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Realizada às quatorze horas do dia quinze de abril 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, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves 3 
Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro 4 
Uchôa, José Monserrat Neto, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, 5 
Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; e dos representantes técnico-6 
administrativos Eder Teixeira de Andrade e Filipe Carvalho Silva. O Presidente desta colocou os assuntos a serem 7 
tratados na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Correção e aprovação de atas anteriores 170 e 171. 3) 8 
Avisos/Esclarecimentos. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Aprovação da Resolução CEPE de 13/04/2011 que 9 
versa sobre a nomeação do 3º e 4º colocados do concurso de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. 6) Revisão 10 
das Normas do prêmio de melhor monografia do DCC. 7) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de 11 
Disciplinas. 8) Discussão sobre a interação entre o DCC e a iniciativa privada. 1) Assuntos Gerais. O Prof. Rêmulo 12 
informou que a PRPG comunicou a todos os coordenadores dos cursos Lato Sensu que, caso ocorra mudança de 13 
coordenação nos cursos Lato Sensu, esta mudança deverá ser comunicada oficialmente à PRPG através de um 14 
memorando enviado pela chefia do departamento. Eder informou que os banheiros destinados exclusivamente aos 15 
servidores lotados no DCC estão ficando abertos e pediu a colaboração de todos em deixar estes banheiros trancados, já 16 
que todos têm as chaves. Disse também que este pedido para que todos colaborem já foi feito em AD anterior. 2) 17 
Correção e aprovação de atas anteriores 170 e 171. A ata 170 foi aprovada por unanimidade. Como foram sugeridas 18 
correções na ata 171 pelo Prof. Joaquim, a votação final desta ficou para a próxima reunião. 3) Avisos/Esclarecimentos. 19 
O administrador do DCC, Filipe Carvalho, fez uma apresentação sobre o Plano de Aplicação de Recursos da Matriz 20 
2011. O Presidente explicou como funciona a Matriz de Alocação de Recursos utilizada pela UFLA e tirou dúvidas dos 21 
membros da AD. Foi informado também que todos poderão sugerir a compra de bens para o DCC, de acordo com a 22 
matriz de recursos disponível. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de 23 
viagem dos seguintes professores: Ahmed Ali Abdalla Esmin - São Paulo- SP – 17 a 19/03/2011 – Participar nos 24 
seminários – IEEE Computational Intelligence Society ExCom Seminar Series na USP-SP. Ahmed Ali Abdalla Esmin – 25 
Belo Horizonte- MG – 29/03/2011 – Participação na banca de defesa de dissertação de mestrado (MINTER) do aluno 26 
Tiago Amador Coelho como co-orientador. Antônio Maria Pereira de Resende – Belo Horizonte- MG – 17/03/2011 – 27 
Reunião da diretoria da Regional Leste do ANDES para discussões dos cortes do governo federal, PL de carreira, e o 28 
planejamento de ações para 2011. Luiz Henrique Andrade Correia – Belo Horizonte- MG – 21/02/2011 – Acompanhar a 29 
primeira defesa de dissertação do MINTER, reunião com o coordenador da PPGCC. Luiz Henrique Andrade Correia – 30 
Belo Horizonte- MG – 29/03/2011 – Acompanhar a quarta defesa de dissertação do MINTER, reunião com o 31 
coordenador da PPGCC. 5) Deliberação sobre o disposto na Resolução CEPE de 13/04/2011 que versa sobre a 32 
nomeação do 3º e 4º colocados do concurso de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. O Presidente 33 
apresentou a Resolução CEPE de 13/04/2011 a todos os membros da AD que versa sobre a nomeação do 3º e 4º 34 
colocados do concurso de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Após as explicações do Presidente e uma 35 
discussão sobre o assunto entre os membros da AD, foi aprovado por 13 votos a favor, 1 voto contra do Prof. Heitor e 4 36 
abstenções que o DCC assume a total responsabilidade de atribuir aos novos contratados a responsabilidade de qualquer 37 
disciplina do departamento, em que estes tenham competência, independentemente da área do concurso em que foram 38 
aproveitados, conforme item 1.5 do Edital DGP nº 79/2010. 6) Revisão das Normas do prêmio de melhor monografia 39 
do DCC.  Como foi o Prof. Bruno quem solicitou este item de pauta, o Presidente passou a palavra ao mesmo. O Prof. 40 
Bruno informou que o Prêmio de Melhor Monografia exige, atualmente, que o aluno tenha nota da banca de defesa da 41 
monografia maior ou igual a 90 e nota da disciplina de Projeto Orientado II maior ou igual a 95. Sugeriu mudança na 42 
regra: valeria apenas a nota de POII, já que, normalmente, as notas são iguais e a de POII é mais facilmente verificada. O 43 
Professor Antônio Maria registrou sua saída às 16h10. Após as discussões foi votada a seguinte proposta: transformar o 44 
“Prêmio de Melhor Monografia” em “Menção Honrosa”. Proposta aprovada por 14 (quatorze) votos a favor e 3 (três) 45 
votos contra. O Professor Heitor registrou sua saída às 16h30. Em seguida, surgiram duas propostas: a primeira propondo 46 
que a “Menção Honrosa deveria ser automática para o aluno que atingisse determinada nota” e a segunda propondo que a 47 
“Menção Honrosa não seria automática, devendo haver um processo de seleção”. A primeira proposta perdeu por 16 48 
(dezesseis) votos contra e 1 (hum) voto a favor, ganhando, com isso, a segunda proposta. Na sequência, duas novas 49 
propostas foram votadas: a primeira propondo que “Haverá uma nova avaliação (releitura) da monografia” e a segunda 50 
propondo que “Não haveria a releitura da monografia, bastando apenas uma avaliação baseada em critérios definidos”. A 51 
segunda proposta ganhou por 7 (sete) votos a favor, 5 (cinco) votos contra e 4 (quatro) abstenções. Após novas 52 
discussões, as seguintes propostas foram aprovadas: a) exigir que o aluno faça um artigo para se inscrever. Proposta 53 
aprovada por 11 (onze) votos a favor, 1 (hum) voto contra e 4 (quatro) abstenções; b) no caso de ainda não ter o artigo 54 
aprovado, o mesmo será avaliado internamente. Proposta aprovada por 7 (sete) votos a favor, 3 (três) votos contrários e 1 55 
(uma)  abstenção. O Prof. Paulo Bermejo propôs que o revisor já tem que informar que não há correções a fazer no 56 
artigo. Proposta aprovada por 10 (dez) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e 1 (uma)  abstenção. Em seguida, foi 57 
aprovada a proposta de que só seria usada a nota de Projeto Orientado 2 (só a nota da disciplina e não a da monografia) e 58 
esta nota deverá ser maior ou igual a 80 (oitenta). Os professores Paulo Bermejo e Wilian registraram as suas saídas às 59 
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17h10. 7) Proposta de alteração das Normas de Distribuição de Disciplinas. Este item não foi discutido porque a AD 1 
se estendeu além do previsto. 8) Discussão sobre a interação entre o DCC e a iniciativa privada. Este item não foi 2 
discutido porque a AD se estendeu além do previsto. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 3 
dezessete horas e quinze minutos, e, para constar, eu, Daniel Marton Norberto, lavrei a presente ata, que após leitura e 4 
aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 15 de abril de 2011. 5 
 6 


