ATA DA 186ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 07 de Março de 2012
1

Realizada às quatorze horas e quarenta e dois minutos do dia sete de março de dois mil e doze, na sala de reuniões do

2

Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a

3

presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de

4

Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello

5

Araújo, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce

6

Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn

7

Gonzaga de Oliveira,Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e dos

8

representantes discentes Lucas Vicente Leite e Rodrigo Teixeira Moreira Caldas. O presidente desta colocou os assuntos

9

a serem tratados na seguinte ordem: 1)Assuntos Gerais 2)Avisos/Esclarecimentos. 3)Correção e aprovação de Ata

10

anterior 175 e 185. 4) Aprovação de Relatórios de viagem. 5)RAD’s. 6)Aprovação dos projetos de pesquisa.

11

7)Calendário do DCC para 2012. 8)Estender o afastamento do Prof. Ahmed até 09/2012 em função da mudança da

12

vigência da bolsa por parte do CNPq (out.2011 - set./2012). 9)Retirar as disciplinas de TCC-1, TCC2, PO-1 e PO-2 da

13

divisão de encargos didáticos do departamento. 1)Assuntos Gerais: A) O prof. André Saúde informou que havia mais

14

dois itens para serem incluídos em pauta, o primeiro sobre colaboração esporádica e o segundo sobre alteração na

15

distribuição das disciplinas devido a mudanças causadas pela incompatibilidade desta distribuição e a legislação que

16

envolvia os docentes temporários Luciano Mendes dos Santos, Ramon Simões Abílio e Thomaz Chaves de Andrade

17

Oliveira. A Assembleia autorizou a inclusão destes itens à pauta. B) O representante discente Rodrigo Teixeira Moreira

18

Caldas informou que o Centro Acadêmico está com site novo e o professor que se interessar terá espaço para fazer

19

divulgação de seminários, eventos e outras atividades no site. C) O prof. Giacomin pediu para que o prof. Wilian

20

apresentasse para a Assembleia a Portaria da Reitoria da Universidade sobre a autorização aos departamentos didáticos

21

realizarem processo seletivo para que, se aprovado, o docente temporário irá compor o quadro efetivo, conforme citado

22

por ele na reunião 185 da A.D. O prof. Giacomin afirmou ter buscado tais informações nos regimentos e normas da

23

UFLA e não encontrou nada que abordasse este assunto. O Prof. Wilian reafirmou que existe esta resolução e que

24

buscará resgatá-la para apresentação na próxima A.D.. A profa. Ana Paula ressaltou que conforme foi discutido na A.D.

25

anterior, ela se recorda da existência desta resolução porém, nem o CEPE nem o CUNI aprovariam esse aproveitamento

26

porque as resoluções que regem os concursos são diferentes, inviabilizando o aproveitamento dos concursos. D) O

27

prof.Wilian informou que está se desligando do colegiado do curso de Engenharia de Controle e Automação – ECA, e

28

que o coordenador deste curso propôs o nome do prof. Antonio Maria para substituí-lo. O prof. Wilian disse ainda que, o

29

Coordenador do curso de ECA pediu que ele continue participando do Núcleo de Desenvolvimentos Estruturantes -

30

NDE. E) O prof. Wilian cobrou da Assembleia uma resposta ao pedido de transformação de algumas disciplinas

31

obrigatórias em eletivas e vice-versa para o curso de ECA. O prof. Sanderson disse que a resposta a esta questão ainda

32

não foi encaminhada a A.D., pois a Câmara de Graduação ainda não havia oficializado posicionamento sobre o assunto.

33

O prof. Giacomin informou que houve uma reunião na qual o prof. Heitor fez uma prévia análise e identificou que esta

34

mudança poderia impactar na carga horária dos docentes do DCC e por isso a Câmara de Graduação ainda não se

35

posicionou sobre o assunto para devidos encaminhamentos. F) O prof. Wilian perguntou sobre um memorando do curso

36

de ECA solicitando esclarecimentos sobre o alto índice de reprovação dos alunos do curso em AED-I. E informou que

37

houve problema na matrícula das disciplinas Redes de Sensores Sem Fios e Matemática Discreta devido a pré-requisitos.

38

Estas disciplinas têm pré-requisitos para o curso de Ciência da Computação e para Engenharia de Controle e Automação

39

não tem, ocasionando problemas na hora de efetuar a matrícula. G) A profa. Ana Paula avisou que no dia 16 de março

40

estará disponível no SIG a lista definitiva de alunos matriculados nas disciplinas e alunos que não estiverem na lista de
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presença não podem assistir aulas das disciplinas e que é responsabilidade do docente não aceitar esses alunos em sala de

2

aula. 2)Avisos/Esclarecimentos. O prof. Giacomin perguntou sobre a mudança da secretaria para o hall de entrada do

3

DCC e o prof. André Saúde disse que a planta já está pronta na prefeitura do campus, restando apenas aprovação final da

4

chefia do DCC. O prof. Joaquim perguntou sobre a mudança do LEC, envolvendo reforma do prédio onde será instalado

5

e atualização dos computadores. O Prof. Giacomin esclareceu que as mudanças já estão sendo providenciadas pela

6

Reitoria. O prof. Antonio Maria lembrou sobre a previsão de afastamento para pós-doutorado. O prof. André Saúde

7

informou que a secretaria encaminhará uma planilha a ser preenchida pelos professores interessados, para que estes se

8

manifestem evitando solicitações de última hora. 3)Correção e aprovação de Ata anterior 175 e 185. Foi proposto

9

pelo prof. Antônio Maria o adiamento da apreciação da ata 175, e sugeriu que e as alterações sejam feitas por e-mail para

10

sugestões até a próxima sexta-feira e a partir desta data as alterações deverão ser agendadas na secretaria. O prof.

11

Giacomin propôs que as correções sejam realizadas diretamente na secretaria do DCC. Após votação venceu a proposta

12

do prof. Antonio Maria. A correção da Ata 185 também foi adiada para a próxima reunião. 4) Aprovação de Relatórios

13

de viagem. A)Prof. Hermes Pimenta de Moraes. Participação no 31 o Congresso do ANDES, 14/01/2012. B) Prof. Heitor

14

Augustus Xavier Costa. Participação em Grupo de Pesquisa na UFMG, em 02/03/2012. C) Prof. Wilian Soares Lacerda.

15

Participação em banca de concurso público no IFMG, campus Formiga – MG, 03/02/2012. D) Prof. Cristiano Leite de

16

Castro. Participação em banca de defesa de dissertação no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica na

17

UFMG, em 24/1/02/2012. E) Profa. Juliana Galvani Greghi. Reunião para continuidade no projeto de doutorado na

18

UNICAMP, em 27/01/2012. F) Profa. Juliana Galvani Greghi. Reunião para continuidade no projeto de doutorado na

19

UNICAMP, em 02/03/2012.

20

Docentes referentes ao segundo semestre de 2011/2 dos docentes Paulo Henrique de Souza Bermejo, Hermes Pimenta de

21

Moraes Júnior, Juliana Galvani Greghi, Remulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Joaquim

22

Quinteiro Uchoa, Tales Heimfarth, Antonio Maria Pereira de Resende, Denilson Alves Pereira, Wilian Soares Lacerda,

23

Eric Fernandes de Mello Araújo, Marluce Rodrigues Pereira, Leonardo Andrade Ribeiro, Cristiano Leite de Castro,

24

Neumar Costa Malheiros, André Vital Saúde, Elias Bruno de Castro Lasmar, Cristiane Santos Freire, João Carlos

25

Giacomin, Raphael Winckler de Bettio, Andre Luiz Zambalde, Bruno de Oliveira Schneider, Ahmed Ali Abdalla Esmin,

26

foram aprovados em primeira instância, porém a aprovação definitiva será oficializada quando o prof. André Saúde

27

aprová-los e liberá-los no SIG. Foi solicitado aos professores do DCC que somente imprimam o RAD quando for

28

liberada sua versão final. 6)Aprovação dos projetos de pesquisa. Após discussões foi sugerido aprovar os projetos que

29

foram submetidos à Câmara de Pesquisa até o momento. Os Projetos encaminhados pelos profs. Giacomin e André

30

Zambalde também foram aprovados pois já têm aprovação das respectivas instituições de fomento. Os demais projetos

31

serão submetidos a aprovação na próxima reunião da Assembleia. O prof. Rêmulo sugeriu auditar os projetos antes do

32

encaminhamento para aprovação na próxima A.D.. A proposta foi aprovada. 7)Colaboração esporádica: O prof. André

33

Saúde apresentou as solicitações de afastamento para colaboração esporádica encaminhadas pelos Profs. Heitor para

34

ministrar disciplina do curso de pós-graduação Lato sensu – ASI (administração de Sistemas de Informação), no dia

35

23/03/2012; André Luiz Zambalde para ministrar disciplina do curso de pós-graduação Lato sensu – ASI (administração

36

de Sistemas de Informação), no período de 19 a 21/03/2012 e Rêmulo Maia Alves para ministrar disciplina do curso de

37

pós-graduação Lato sensu – ASI (administração de Sistemas de Informação), no dia 21/03/2012 . As solicitações foram

38

aprovadas. 8)Calendário do DCC para 2012. O prof. André Saúde informou que este item foi inserido com a intenção

39

de definir a data das reuniões ordinárias da Assembleia Departamental do DCC. Após apresentação da proposta, foi

40

aprovado que as reuniões ocorrerão nas sexta-feira às 08 horas da manhã. 9)Estender o afastamento do Prof. Ahmed

Os relatórios foram aprovados. 5)RAD’s. Os RAD’s - Relatórios de Atividades dos
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até 09/2012 em função da mudança da vigência da bolsa por parte do CNPq (out./2011 - set./2012). O prof. André

2

Saúde leu o memorando do prof. Ahmed, e esclareceu que houve um atraso na saída do prof. Ahmed para o pós-

3

doutorado e na liberação de sua bolsa, refletindo diretamente na data sua saída. Isto impactou em seu retorno às

4

atividades na UFLA. O prof. Ahmed expôs ainda no referido memorando possibilidades de reposição de aula para o

5

cumprimento de sua carga horária didática para o segundo semestre de 2012, já que seu retorno está previsto para o mês

6

de outubro. O prof. Joaquim propôs que se aprove a solicitação. O prof. Rêmulo propôs que se aprove desde que não

7

interfira na distribuição de disciplinas para o segundo semestre de 2012. Dessa forma foi aprovada a proposta do prof.

8

Rêmulo. 10) Retirar as disciplinas de TCC-1, TCC2, PO-1 e PO-2 da divisão de encargos didáticos do

9

departamento. O prof. André Saúde passou a palavras aos profs. Wilian, Ana Paula, André Zambalde, Rêmulo,

10

Antonio Maria, Marlurce, André Saúde e Eric. A profa Ana Paula esclareceu que é competência dos colegiados de cursos

11

ministrar estas disciplinas e que obrigatoriamente elas devem ser atribuídas a membros do colegiado de cada curso. O

12

representante técnico–administrativo Eder saiu as 16h45min. Após discussões foram apresentadas as proposta dos profs.

13

Sanderson e Wilian em favor de retirar as disciplinas de TCC-1, TCC2, PO-1 e PO-2 da divisão de encargos didáticos do

14

Departamento. Colocada em votação, a proposta foi reprovada pelo restante dos membros da A.D.. O prof. Sanderson

15

apresentou a proposta que não se acumule estas disciplinas nas mãos de apenas um professor. Após votação a proposta

16

foi aprovada e a profa. Ana Paula se absteve. O prof. Sanderson propôs ainda que esta regra entre em vigor ainda neste

17

semestre. A proposta não teve apoio. 11) Distribuição de disciplinas. O prof. André informou que o prof. Heitor esta

18

participando da banca de seleção para docente da área de Sistemas de Informação e ele, como presidente da Câmara de

19

Graduação, é o responsável pelas alterações ocorridas na distribuição de disciplinas e por isso propôs que o assunto não

20

fosse abordado nesta reunião da A.D.. A proposta foi aprovada. O Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia

21

Departamental do DCC às dezoito horas, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após

22

leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 7 de março de 2012.
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