ATA DA 184ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 08 de dezembro de 2011
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Realizada às dezesseis horas e sete minutos do dia oito de dezembro 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, Bruno de Oliveira Schneider,
Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa,
Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Leonardo
Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn
Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de
Andrade e dos representantes discentes Lucas Vicente Leite, Pedro Henrique de Almeida Souza Rocha e Rodrigo
Teixeira Moreira Caldas. O Presidente iniciou sugerindo acréscimo de mais um item de pauta, a criação das disciplinas
eletivas e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. A proposta de inclusão desse item foi aprovada. 1)
Homologação da distribuição de disciplinas. A) O Prof. André iniciou a reunião e passou a administração do primeiro
item ao Prof. Heitor, presidente da câmara de graduação do DCC. B) O Prof. Heitor informou que com a aprovação do
programa de pós-graduação houve um aumento na carga horária de cada professor, assim surgiu a necessidade de uma
nova reunião da câmara de graduação para alterar a redistribuição das disciplinas realizada anteriormente e exposta na
183a Assembleia Departamental, além disso, houve a criação de mais disciplinas eletivas. O Prof. Heitor apresentou as
alterações realizadas nas cargas horárias em comparativo com a distribuição exposta na última Assembleia e finalizou
apresentação abrindo para discussões. C) O Prof. Rêmulo solicitando alterações em suas disciplinas, pediu que fosse
mantida a disciplina Informática na Educação, que estava presente na distribuição de disciplinas anterior. D) O Prof.
Wilian esclareceu sobre a situação dos professores temporários e sugeriu também alterações na carga horária dos
mesmos; que também solicitou que fosse lembrado que, em fevereiro, quando tiver o posicionamento sobre o contrato
dos novos professores temporários, que houvesse uma nova reunião para redistribuir e reajustar as disciplinas. E) O Prof.
Leonardo sugeriu alterações na divisão de suas disciplinas: no lugar de ministrar integralmente a disciplina Pesquisa
Bibliográfica e Comunicação Científica e dividir Banco de Dados II para CC e SI com outro professor, foi proposto que
o mesmo ministrasse integralmente Banco de Dados II para CC e SI e que Pesquisa Bibliográfica e Comunicação
Científica fosse direcionada à outro professor. F) O Prof. Sanderson questionou sobre a distribuição de disciplinas e
carga horária dos docentes temporários, e informou também sobre a oferta anual das disciplinas da pós-graduação e sobre
adequações que foram feitas. O prof. Wilian saiu às 17h15m. G) O Prof. Joaquim propôs a nomeação de uma comissão
para reestruturar os dois cursos de graduação e que esta reavaliação deva ser feita observando o mestrado. H) A Profa.
Ana Paula manifestou apoio do curso de BSI à criação desta comissão. I) O Prof. André informou que como há uma
necessidade real do DCC ele também apoia a criação desta comissão. J) O Prof. Joaquim se auto-indicou como membro,
foram indicados também os professores Heitor e Eric, para comporem esta comissão, além dos coordenadores de cada
curso. K) O servidor técnico administrativo Eder saiu às 17h54m. L) A Profa. Ana Paula sugeriu que o docente que já
tenha ministrado a disciplina que hoje está a cargo de um professor temporário faça o acompanhamento das atividades
deste professor auxiliando-o em suas dúvidas e necessidades acadêmicas. Esta atividade deve ser designada por portaria.
Os assuntos abordados neste item foram aprovados por unanimidade. M) O Prof. Rêmulo saiu às 18h08m. 2) Criação
das disciplinas do programa de pós-graduação em ciência da computação: A) O Prof. André apresentou a proposta
de criação das disciplinas eletivas da graduação que terão sua oferta iniciada em 2012/1 e as disciplinas de pós graduação
apresentadas no projeto APCN aprovado pela CAPES, em sua 131 a Reunião CTC/ES realizada nos dias 21 a 25 de
novembro de 2011. As ementas foram aprovadas por unanimidade. B) A Profa. Marluce saiu às 18h18min. 3) Definição
do espaço físico para a pós graduação. A) O Prof. André apresentou as propostas, e foi decidido que o espaço hoje
ocupado pela secretaria do DCC, será cedido e adequado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação,
onde funcionará a sala de defesas do PPGCC e ficarão alocados os pós-graduandos. A secretaria será remanejada para o
espaço existente no hall de entrada (entre a escada e a porta) e ocupará também parte da sala hoje destinada ao NAR. O
NAR ocupará a parte restante do seu espaço original e a sala 2-26, onde estão as professoras temporárias. B) O Prof.
Leonardo saiu às 18h25min. C) Os docentes substitutos e temporários ocuparão a sala vazia 1-13 do primeiro piso. A
sala onde se situava a Tecnolivre será dividida ao meio criando dois novos gabinetes de professores, de forma a atender a
demanda de docentes efetivos a serem contratados. Após discussões e votação esta proposta foi aprovada. O Presidente
deu por encerrada a reunião da Assembleia do DCC às dezoito horas e trinta e cinco 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, 08 de dezembro de 2011.
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