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Realizada às treze horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric 3 

Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Joaquim Quinteiro 4 

Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Marluce Rodrigues Pereira, Raphael Winckler de Bettio, Sanderson Lincohn Gonzaga de 5 

Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; e do representante discente Lucas Vicente Leite. O Presidente desta 6 

colocou o assunto a ser tratado, como item 1, a aprovação do Plano Estratégico para Pesquisa do DCC e como item 2 7 

houve a inclusão nessa pauta da aprovação de afastamento para colaboração esporádica de docentes.  1) Aprovação do 8 

Plano Estratégico para Pesquisa do DCC. O Presidente iniciou a exposição do assunto indicando a necessidade de ser 9 

definida qual área de pesquisa o DCC vai apoiar e a atribuição de valor por artigo de acordo com o Estrato Qualis do 10 

periódico. O Prof. Sanderson explicou que houve o envio do projeto de Mestrado ao APCN 2011, e que para isso 11 

realizou um levantamento sobre a publicação de artigos dos docentes do DCC e a pontuação deles junto à CAPES. Ele 12 

informou que essa produção do DCC em Ciência da Computação também é compatível com a área Interdisciplinar. O 13 

Prof. Joaquim mostrou preocupação caso a área escolhida seja a Interdisciplinar e se conseguiriam montar um quadro de 14 

professores para essa área. Ele questionou: computação aplicada em quê? O Prof. Sanderson disse que deveria ser 15 

estudado melhor a interseção entre os docentes com pesquisas em Ciência da Computação e Interdisciplinar, e disse que 16 

essa ideia deve ser amadurecida e as duas linhas amarradas entre si. Ele também informou que o modo de contar pontos 17 

na Ciência da Computação é diferente da Interdisciplinar. O presidente comentou que enquanto não sabemos como será 18 

esse projeto deveríamos apoiar as duas áreas: Ciência da Computação e Interdisciplinar. A Profª. Marluce e o Prof. Eric 19 

tiveram que sair às 14h00 porque eles tinham aula nesse horário e deixaram declarados que votam com a maioria. O 20 

Presidente propôs definir primeiro a área do projeto de Mestrado no DCC. Houve longa discussão a respeito da definição 21 

da área de interesse do projeto do Mestrado e sobre a conveniência de se votar hoje essa definição ou deixá-la para 22 

depois, quando essa questão da definição do foco estiver mais amadurecida. O Prof. Joaquim defende que a área de 23 

Ciência da Computação deve ser sempre apoiada, mesmo que não se crie o Mestrado aqui no DCC. Houve proposta de 24 

apoiar as duas áreas de pesquisa, Interdisciplinar e Ciência da Computação, nas condições que estão hoje no plano. 25 

Houve votação e essa proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. Joaquim propôs a criação da comissão para definir 26 

o formato do programa Interdisciplinar já agora. Houve a indicação do Prof. Sanderson para presidir a comissão, e que   27 

ele defina os demais membros dessa comissão, desde que todos sejam do DCC. Houve votação e a proposta foi aprovada 28 

por unanimidade. O Presidente iniciou as discussões sobre as atribuições de valores por artigo de acordo com o Estrato 29 

Qualis do periódico. Houve longa discussão e as seguintes propostas foram votadas. A proposta de só pagar uma a cada 3 30 

conferências, foi rejeitada com 5 votos contra. A proposta de se manter a tabela como ela está hoje no Plano obteve 4 31 

votos contra e 6 votos a favor, ficando essa proposta aprovada. A proposta de atribuição de valor por livro publicado ser 32 

deixado a para definição em um momento posterior foi aprovada com 8 votos a favor e 3 votos contra. A proposta de se 33 

manter as duas últimas linhas do quadro referente ao apoio financeiro para publicação em congressos e a inclusão de 34 

eventos promovidos pela SBC foi aprovada tendo um único voto contra do Prof. Sanderson. O Presidente informou a 35 

todos que o plano poderá ser revisto quando a AD julgar necessário. Todos os demais itens do plano estratégico para 36 

pesquisa do DCC puderam ser apreciados pelos presentes conforme texto anexo, e ocorreu sua aprovação final. 2) 37 

Aprovação de afastamento para colaboração esporádica de docentes. Aprovado por unanimidade o afastamento para 38 

colaboração esporádica no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – MBA: Executivo em Governança de TI ( GTI ), dos 39 

seguintes professores: Heitor Augustus Xavier Costa no período do dia 02/09/2011 das 08h00 às 12h00 e Antônio Maria 40 

Pereira de Resende no período do dia 02/09/2011 de 14h00 às 18h00.  O Presidente deu por encerrada a Assembleia 41 

Geral do DCC, às dezesseis horas, e, para constar, eu, Túlio Vono Siqueira, lavrei a presente ata, que após leitura e 42 

aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 23 de agosto de 2011. 43 


