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Realizada às oito horas e quatorze minutos do dia dezesseis de março de dois mil e doze, 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, Antônio Maria Pereira de Resende, Cristiano Leite de 3 

Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de 4 

Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, 5 

Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson 6 

Lincohn Gonzaga de Oliveira, tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder 7 

Teixeira de Andrade e dos representantes discentes Rodrigo Teixeira Moreira Caldas. O presidente apresentou o item de 8 

pauta única: 1) Distribuição de disciplinas: saída dos professores Tiago Gonçalves Botelho e Ramon Simões Abílio. 9 

Prof. André Saúde apresentou o caso do prof. Tiago Gonçalves Botelho, que foi aprovado em concurso público de 10 

docente efetivo no IF Sul de Minas, Campus de Muzambinho, sua nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União 11 

e ele assumirá suas atividades acadêmicas nessa instituição a partir de abril de 2012. Assim o Prof. André Saúde 12 

informou que entraria em contato com o IF  Sul de Minas solicitando o empréstimo do prof. Tiago para pelo menos até o 13 

fim deste semestre.  O prof. Ramon Simões Abílio foi aprovado no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência 14 

da Computação - PPGCC da Universidade Federal de Lavras e conseguiu bolsa da CAPES. Devido ao acúmulo de 15 

atividades, não poderá continuar conduzindo as disciplinas, e por isso comunicou que manteria suas atividades de 16 

docência até o fim do mês de março de 2012. A saída dos dois professores implica em uma vacância de 32h/aula. O prof. 17 

Sanderson disse que conversou com o prof. Tiago se haveria a possibilidade de continuar neste semestre na UFLA e 18 

posteriormente assumir no IF, conversou também com o prof. Ramon informando que há uma resolução de julho de 2010 19 

que esclarece sobre a possibilidade dele dar aulas e acumular estas atividades com o mestrado. O prof. Heitor recordou 20 

que devido ao desconforto provocado pela implantação do curso de mestrado, a Comissão do REUNI autorizou a 21 

contratação de mais um docente temporário com dedicação de 40h na área de Ciência da Computação e que isto foi 22 

definido na reunião 185 da Assembleia Departamental. Este docente poderá absorver até 60% da carga horária a ele 23 

atribuída. O prof. Cristiano solicitou que quaisquer alterações que se façam necessárias nesta distribuição não sejam 24 

redirecionadas a docentes temporários ou substitutos, pois a quantidade de mudanças ocorridas na distribuição das 25 

disciplinas está gerando incômodo e insatisfações por parte dos mesmos e por isso não deveriam participar desta 26 

redistribuição. O prof. Cristiano sugeriu que deveria haver uma equalização das disciplinas com professores que possuem 27 

turmas menores e não sobrecarregar os que possuem cargos administrativos. Ele sugeriu, ainda que houvesse uma 28 

mobilização em busca de melhores condições de trabalho para evitar este tipo de transtorno. O prof. André Saúde 29 

esclareceu sobre o quadro de professores e a quantidade de disciplinas atribuída a cada um. O prof. Rêmulo lembrou a 30 

proposta do prof. Luiz Henrique que foi votada em 2010 que definia que os profs. mais novos deverão assumir uma 31 

maior carga horária, e que os substitutos e temporários devem realmente assumir 60% da carga horária total a ele 32 

atribuída em disciplinas, pois não há comprometimento destes com a IES; caso recebam uma nova oportunidade de 33 

trabalho eles irão evadir da Universidade. Reforçou que a mobilização em buscar melhores condições tem que ser em 34 

conjunto com a graduação, que não é este o momento apropriado e isto deve ser levado ao MEC. O prof. André Saúde 35 

manifestou que realmente isto deve ser resolvido no MEC, porém a profa. Ana Paula manifestou-se opinando que o 36 

problema deve ser resolvido internamente, pois temos mais 9 nove docentes temporários no DCC para suprir nossas 37 

necessidades atuais e se isso for levado às instâncias superiores não teremos argumentos para convencer os membros da 38 

necessidade de mais vagas para o nosso departamento. O prof. Heitor questionou sobre a luta do DCC por mais vagas e o 39 

prof. André Saúde ressaltou que a demanda é encaminhada para a Reitoria e quem define sobre isto é a comissão do 40 



 

 

 

ATA DA 187ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS  

UFLA, 16 de Março de 2012 

 

Página 2 de 2 

 

REUNI. Após discussões foi definido que os docentes do quadro permanente do Departamento assumiriam as horas 1 

vagas. O representante discente Rodrigo Teixeira Moreira Caldas pediu para apresentar uma distribuição que foi 2 

realizada por ele juntamente com os membros do Centro Acadêmico. Nesta planilha foram relacionadas as disciplinas 3 

sem professor e possíveis nomes para lecioná-las. Após exposto, a distribuição ficou da seguinte forma: o prof. Rêmulo 4 

assumiu a disciplina de Segurança e Auditoria turma 14A e a profa. Ana Paula assumiu as aulas práticas da disciplina 5 

Informática na Educação – Turmas 9,10,14, e 15A todas alocadas para a terça-feira às 21:00h. O prof. Hermes ficou com 6 

a disciplina  de Arquitetura de Computadores I, turma 10A às quintas-feiras as 08:00h  e sextas-feiras as 16:00h. A profa. 7 

Juliana lecionará as aulas teóricas de AED I para as turmas 14A e B nas terças às 19:00h e o Prof. Joaquim assumirá a 8 

turma prática da 14A nas quintas as 21:00h e a prática da 14B manteve-se com o prof. Antônio Eliseu. O prof. Leonardo 9 

assumiu Banco de Dados II - turma 14A nas quintas às 21:00h e nas sextas às 19:00h. O prof. Leonardo saiu porque tinha 10 

aula às 10h. A disciplina de Fundamentos de Informática - turma 16A ficou para o prof. Antônio Eliseu. Banco de Dados 11 

I da turma 10A ficou dividida entre os professores Antônio Maria, que assumiu as aulas práticas nas sextas às 14h, o 12 

prof. Denilson, que assumiu as aulas teóricas nas segundas às 10h. Foi designada para o prof. Daniel a disciplina AED I 13 

para turmas 19A e B nas terças as 14:00h. O prof. Neumar ficou com AED I da turma 10B nas quartas as 08:00h e o prof. 14 

Cristiano ficou com AED I da turma 10A nas quartas as 14:00h. O Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia 15 

Departamental do DCC às dez horas e quinze minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, 16 

que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 16 de março de 17 

2012. 18 


