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Realizada às quinze horas e dez minutos do dia quatro de julho de dois mil e onze, na sala de reuniões do Departamento 1 
de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos 2 
seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno 3 
de Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, João 4 
Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, 5 
Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth; do 6 
representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade. O Presidente desta colocou os assuntos a serem tratados 7 
na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos/Esclarecimentos.  3) Correção e aprovação de atas anteriores 174, 175 8 
e 176. 4) Aprovação de Relatórios de viagem.  5) Definição de área de concurso, banca e informações sobre o último 9 
concurso (uma vaga de Sistemas e duas vagas a definir). 6) Aprovação de afastamento para colaboração esporádica de 10 
docentes.  7) Discussão sobre a responsabilidade da Câmara de Pesquisa definir padrão de avaliação para projetos. 8) 11 
Discussão sobre a interação entre o DCC e a iniciativa privada. 9) Definição de espaço no DCC para instalação do 12 
museu.  1) Assuntos Gerais. A Profª. Ana Paula informou que a comissão de reconhecimento BSI agendou nova visita 13 
para 18 de setembro. Esclareceu que a comissão foi agendada diversas vezes e a visita foi cancelada de última hora, mas 14 
mesmo assim, todos devem ficar preparados para a visita e deixar os seus currículos atualizados e documentados para a 15 
comissão. Profª. Ana Paula também informou sobre as regras para o banco de questões do ENEM. O Prof. Heitor 16 
mostrou sua preocupação com a orientação de colocação de faltas para todos os alunos durante a semana acadêmica. Ele 17 
considerou que dessa forma houve alunos que acabaram sendo reprovados por excesso de faltas, o que deve trazer muitos 18 
problemas a eles. A Profª. Ana Paula informou que os alunos foram avisados sobre essas regras e que o abono de faltas 19 
para quem participou da semana acadêmica será feito automaticamente no SIG através de arquivo de dados enviado do 20 
DCE à PRG. O Prof. João informou sobre a chegada dos novos professores efetivos do DCC, o Prof. Hermes e o Prof. 21 
Neumar. 2) Avisos/Esclarecimentos. O Presidente reforçou a grande oportunidade que representa o Edital 01/2011 – 22 
Programa de Apoio ao Primeiro Projeto para Professores – PAPP, para captação de recursos e pediu que todos os 23 
professores contratados no quadro permanente da UFLA, a partir de 01/01/2000, participem.   3) Correção e aprovação 24 
de atas anteriores 174, 175 e 176. A ata 176 foi aprovada por unanimidade. As atas 174 e 175 ficaram para a próxima 25 
reunião da AD, devido à necessidade de apreciação dos demais itens de pauta, que são mais urgentes. 4) Aprovação de 26 
Relatórios de viagem. Aprovados por unanimidade os relatórios de viagem dos seguintes professores: Ahmed Ali 27 
Abdalla Esmin – Brasília – DF – 31/05/2011 a 02/06/2011 – Participação no Fórum Nacional de Coordenadores UAB e 28 
tratar de problemas de liberação de recursos dos projetos da UFLA na CAPES (UAB). Heitor Augustus Xavier Costa – 29 
Curitiba – PR – 06 a 10/06/2011 – Participação no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Luiz Henrique 30 
Andrade Correia – Campo Grande – MS – 27/05/2011 a 01/06/2011 – Apresentação de artigo no SBRC2011 e 31 
Participação como chair de sessão no Workshop de Gerência de Redes e Sistemas. Paulo Henrique de Souza Bermejo – 32 
Belo Horizonte – MG – 03/06/2011 – Participação em banca de mestrado dos co-orientandos Nemésio Freitas Duarte 33 
Filho e Marco Túlio Nogueira Silva na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 5) Definição de área de 34 
concurso, banca e informações sobre o último concurso ( uma vaga de Sistemas e duas vagas a definir ).  O 35 
Presidente reforçou que a questão a ser discutida inicialmente é definir se o concurso será ou não realizado e que uma vez 36 
decidido que sim, então as bancas deverão ser definidas. Houve votação e ficou decidido que haverá sim a solicitação de 37 
abertura de concurso para professor efetivo. Ele disse que hoje ainda há uma vaga indefinida. A Profª. Ana Paula 38 
contestou, esclarecendo que já foi decidido em AD anterior que 2 vagas são do curso de Sistemas de Informação. O Prof. 39 
Sanderson colocou que uma questão importante é saber se o DCC vai continuar com os professores substitutos ou não. O 40 
Prof. Joaquim quis saber o número de candidatos inscritos para o concurso dos professores temporários, mas o DCC 41 
ainda não obteve essa informação. A proposta do Prof. Joaquim foi abrir um concurso para Sistemas de Informação e 42 
outro para Ciência da Computação. Houve votação e essa proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. Rêmulo disse 43 
que o candidato ao concurso de Sistemas de Informação deve saber programar ou deve ter bom conhecimento de Ciência 44 
da Computação. A Profª. Ana Paula disse que houve problemas nas definições dos temas para o último concurso para 45 
Sistemas, porque os temas eram específicos da área de sistemas de informação, sendo que não foi definido o foco em 46 
computação, assim, os candidatos entenderam que o foco era administração. O Prof. João disse que está faltando 47 
professor na área de Programação Matemática e para a disciplina de Teoria da Computação. Ele disse que ao todo são 4 48 
as disciplinas com falta de professores. O Prof. Sanderson propôs colocar uma vaga para cada área. Houve votação e essa 49 
proposta foi aprovada, tendo sido registrada uma abstenção. O Prof. Heitor foi indicado como presidente da banca da 50 
área de Sistemas de Informação. Houve votação e a indicação foi aprovada por unanimidade. O Prof. Joaquim foi 51 
indicado para presidente da banca da área de Ciência da Computação. Houve votação e a indicação foi aprovada por 52 
unanimidade. Houve a proposta de que os presidentes indiquem os componentes das bancas. Ficou proposta a 53 
composição da banca de Ciência da Computação com os Profs. Denilson, Sanderson, Tales e como suplente o Prof. 54 
Leonardo. Houve votação e essa composição foi aprovada por unanimidade. O Prof. Heitor sugeriu que o presidente da 55 
banca indique o membro externo e que o membro externo suplente seja da própria UFLA. Houve outra proposta para que 56 
a banca defina o membro externo.  Houve votação com sete votos a favor e duas abstenções, ficando aprovado que a 57 
banca é quem vai definir o membro externo. Houve a sugestão de que a titulação do concurso de Sistemas de Informação 58 
seja o título de Mestre, sendo que dessa forma o Doutor também pode se inscrever. O Prof. Tales disse que isso pode 59 
desmotivar a inscrição de Doutores. Houve ampla discussão sobre esse pré-requisito. O Presidente defendeu que seja o 60 
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pré-requisito para Doutores que possam contribuir para a pesquisa o mais cedo possível, não desvalorizando os 1 
professores com Mestrado. A Profª. Ana Paula disse que não há doutorados para Sistemas de Informação disponíveis no 2 
país, pois os primeiros mestres desta área estão sendo formados agora. A composição da banca de Sistemas de 3 
Informação ficou proposta com o Prof. Zambalde como vice-presidente e os membros titulares com a Profª. Ana Paula e 4 
o Prof. Monserrat. Houve votação a respeito do pré-requisito para o concurso de Ciência da Computação ter a exigência 5 
de Doutorado, sendo que em caso de não haver candidato com Doutorado, seja condicional para Mestrado. Houve 6 
votação e a indicação foi aprovada por unanimidade. A proposta do Prof. Heitor da inscrição exigir direto o Mestrado foi 7 
aprovada com sete votos a favor e cinco abstenções.  6) Aprovação de afastamento para colaboração esporádica de 8 
docentes. Aprovado por unanimidade o afastamento para colaboração esporádica no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 9 
– Orientação a Objetos e Aspectos – OBP, dos seguintes professores: Rêmulo Maia Alves no período do dia 12/08/11 das 10 
17h00 às 22h00, Heitor Augustus Xavier Costa no período do dia 12/08/2011 das 10h00 às 12h00 e 13h30 às 16h30, 11 
Antônio Maria Pereira de Resende no período dos dias 10/08/2011 de 9h30 às 12h00 e do dia 12/08/2011 de 10h00 às 12 
12h00 e 13h30 às 16h30, Tales Heimfarth no período do dia 11/08/2011 de 07h00 às 12h30 e 13h30 às 16h30, Ana Paula 13 
Piovesan Melchiori no período dos dias 11/08/2011 de 17h00 às 22h00 e dia 12/08/2011 de 07h00 às 09h30. 7) 14 
Discussão sobre a responsabilidade da Câmara de Pesquisa definir padrão de avaliação para projetos. Esse item 15 
não foi discutido. 8) Discussão sobre a interação entre o DCC e a iniciativa privada. Esse item não foi discutido. 9) 16 
Definição de espaço no DCC para instalação do museu. Esse item não foi discutido. O Prof. Wilian não pode vir à 17 
reunião por motivos médicos devidamente justificados. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 18 
dezessete horas, e, para constar, eu, Túlio Vono Siqueira, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será 19 
assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 04 de julho de 2011. 20 


