ATA DA 183ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Realizada as quatorze horas e onze minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e onze, na sala de reuniões do
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a
presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de
Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus
Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat
Neto, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio,
Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda, do
representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade. O presidente desta colocou os assuntos a serem tratados
na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos/Esclarecimentos. 3) Correção e aprovação de Ata anteriores, a saber,
de números 175 e 182. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5) Indicação de membros do colégio eleitoral. 6)
Apresentação de relatório sobre situação atual dos computadores do DCC (Eder). 7) Aprovação do Regimento do LEC.
8) Apresentação da primeira versão da distribuição de disciplinas (Câmara de Graduação). 9) Aprovação de projetos
analisados pela Câmara de Projetos. 10) Normas para avaliação de projeto de pesquisa. 11) Definição de espaço no DCC
para instalação do museu. 1) Assuntos Gerais. Prof. Wilian informou que participou de uma reunião do colegiado do
curso de Engenharia de Controle e Automação que sugeriu passar a disciplina de “Introdução aos Sistemas Embarcados e
Microcontroladores” para obrigatória neste curso. Este colegiado pediu apreciação do DCC. O Prof. O Prof. André Saúde
informou que recebeu o comunicado do colegiado com esta solicitação, e passou para a Câmara de Graduação, que, ainda
não se posicionou oficialmente. Dessa forma, tão logo tenha uma resposta, a chefia do DCC fará o encaminhamento para
apreciação da Assembléia Departamental. 2) Avisos e esclarecimentos. O Prof. André Saúde informou que o Prof. João
Carlos Giacomin deixou de ser o presidente da Câmara de Graduação do DCC e que o Prof. Heitor Augustus Xavier
Costa assumiu o cargo em seu lugar. B) O Prof. André Saúde comunicou sobre a festa de confraternização, prevista para
a ADUFLA no dia 15 de dezembro de 2011 às 19h30min, que o departamento possui recursos para custear a mão de obra
e a comida e que seria cobrada uma taxa de R$10,00 por pessoa acima de 12 anos de idade, para custear a bebida.
Comunicou que dúvidas e sugestões devem ser resolvidas na secretaria do DCC. 3) Indicação de membros do Colégio
eleitoral. O Prof. André Saúde apresentou as normas de atuação do colégio eleitoral que é composto por dois membros
de cada departamento. Este colégio elegerá um indicado que irá compor a lista tríplice que define cargos comissionados e
de confiança da próxima gestão administrativa da UFLA. O Prof. Rêmulo sugeriu que fosse indicado um membro que
deu apoio declarado a cada chapa concorrente, na atual eleição para Reitor da UFLA. O Prof. André Zambalde sugeriu
que fossem indicados dois professores novos. O Prof. Heitor sugeriu que deveria perguntar a assembleia quem gostaria
de participar. O Prof. Antonio argumentou que professores novos seriam um pouco prejudicados devido a problemas que
possam vir a surgir durante o processo e que exigem um maior conhecimento político da universidade. A proposta do
Prof. Heitor foi aprovada. O Prof. André Saúde solicitou que quem tivesse interesse em participar, se manifestasse. Após
discussões, foram definidos os professores João Carlos Giacomin e Joaquim Quinteiro Uchoa como os indicados do DCC
para compor o colégio eleitoral da UFLA. 3) Distribuição de disciplinas. O Prof. Heitor como presidente da câmara de
graduação, apresentou o quadro com a proposta de distribuição das disciplinas para 2012/1. O Prof. André Saúde
moderou sugestões: a palavra foi dada aos professores Joaquim, Monserrat, Cristiano, Leonardo, Eric, Wilian, Neumar e
Sanderson, que esclareceram dúvidas, argumentaram e solicitaram alterações na oferta de algumas disciplinas. O Prof.
Rêmulo informou que a disciplina de Fundamentos de Informática possui várias turmas que, na prática formam uma só,
demandando apenas um docente para lecioná-la. O Prof. Rêmulo parabenizou o trabalho realizado pela Câmara de
Graduação com relação ao processo de distribuição das disciplinas. Às 15h10min o professor O Prof. André Saúde teve
que sair e passou a presidência da Assembleia para o Prof. Giacomin. O Prof. Wilian sugeriu que a disciplina de Redes
Neurais e demais disciplinas eletivas sejam incluídas no período noturno, visando melhor compatibilidade de horário
para os discentes. 4) Correção e aprovação de Ata anteriores, a saber, de números 175 e 182. Após discussões sobre
alterações realizadas pelos docentes no conteúdo das mesmas, o Prof. Heitor propôs que a apreciação e aprovação das
atas fossem postergadas. A proposta foi aprovada com nove votos a favor. 5) Aprovação de Relatórios de viagem: A)
Raphael Winckler de Bettio, Ouro Preto - MG, Participação/Apresentação de trabalho no congresso ESUD 2011 de 03 a
05/10/2011. B) Ana Paula Piovesan Melchiori, Foz do Iguaçu – PR, Programa de mobilidade Mercosul em Educação
Superior, de 16 a 20/10/2011. C) Heitor Augustus Xavier Costa, Belo Horizonte – MG, Participação de reunião de
projeto de pesquisa na UFMG, dia 25/10/2011. D) Juliana Galvani Greghi, Porto de Galinhas – PE, Participação do X
Simpósio Brasileiro de Fatores Humano em Sistemas Computacionais e V Latin American Conference on Human –
Computer Interaction (IHC/ CLIHC) de 24 a 28/10/2011. E) Eric Fernandes de Mello Araújo, Foz do Iguaçu – PR, VIII
Conferencia Latino-Americana de Software Livre – Latinoware, de 18 a 21/10/2011. F) Eric Fernandes de Mello Araújo,
Pouso Alegre – MG, Banca de concurso público para docente IF Sul de Minas, 07/11/2011. G) Wilian Soares Lacerda,
Pouso Alegre – MG, Banca de concurso público para docente IF Sul de Minas, 08/11/2011. H) Hermes Pimenta de
Moraes Júnior, Pouso Alegre – MG, Banca de concurso público para docente IF Sul de Minas, 08/11/2011. I) Heitor
Augustus Xavier Costa,Varginha – MG,
Apresentação da palestra “Qualidade de Software” na FACECA,
11/11/2011. J) Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Ouro Preto – MG, Participar do Iberian Latin American
Congress on the Computational Methods in Engineering (CLIMAMCE) para apresentar o trabalho Introduction to
triangular mesh generation and delaunay triangulation, 13 a 16/11/2011. K) Cristiano Leite de Castro, Belo Horizonte –
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MG, Entrega da versão final da tese de doutorado e reunião com grupo de pesquisa na UFMG, 17 a 18/11/2011. L)
Heitor Augustus Xavier Costa, participação como consultor ad hoc na avaliação de projetos na FAPEMIG, de 21 a
23/11/2011. 6) Apresentação de relatório sobre situação atual dos computadores do DCC (Eder). O relatório foi
apresentado pelo técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade, informando sobre os computadores existentes no
departamento e seu estado de conservação, bem como sobre suas condições de uso. 7) Aprovação do Regimento do
LEC. O Prof. Joaquim esclareceu sobre as expectativas de atividade do LEC – Laboratório de Educação Continuada e
seu reflexo tanto na comunidade acadêmica, quanto na cidade de Lavras e região. Falou sobre a necessidade de
aprovação deste regimento para a garantia do espaço, hoje ocupado no campus histórico da UFLA, bem como do apoio
prometido pela universidade. Reforçou sobre as condições das máquinas do LEC que foram citadas no relatório do Sr.
Eder e que a chefia do DCC teve a iniciativa de passar 40 máquinas novas de sua carga para o LEC. A Profa. Ana Paula
informou sobre a previsão de demanda do espaço do LEC pela a UFLA, que o utilizaria em cursos de capacitação de
funcionários de todos os níveis, configurando uma demanda constante, o que mais uma vez reforçaria a justificativa de
sua utilidade e implantação. Às 16h03min o Prof. Leonardo se retirou da assembléia, pois tinha aula. O Prof. Sanderson
questionou a necessidade das 40 máquinas novas da carga do DCC e propôs que o regimento do LEC fosse novamente
incluído como item de pauta para a próxima reunião. Às 16h17min o Prof. Zambalde chegou. A Profa. Ana Paula propôs
que todas as reservas do LEC fossem feitas e gerenciadas pelo DCC. O prof. Heitor questionou sobre a formalização de
eventos externos ao DCC e a UFLA e quais seriam as regras de contrapartida financeira. Devido o adiantado da hora o
Prof. Giacomin propôs o encerramento da reunião. Assim sendo foi definido que este assunto retornará como item de
pauta para a próxima renião. 8) Aprovação de projetos analisados pela Câmara de Projetos. Não houve tempo para
análise deste item e o assunto será discutido na próxima reunião da Assembléia Departamental. 10) Normas para
avaliação de projeto de pesquisa. Não houve tempo para análise deste item e o assunto será discutido na próxima
reunião da Assembléia Departamental.11) Definição de espaço no DCC para instalação do museu Não houve tempo
para análise deste item e o assunto será discutido na próxima reunião da Assembléia Departamental. Será discutido em
próxima reunião. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezesseis horas e dezessete minutos, e,
para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos
presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 25 de novembro de 2011.
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