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Realizada às onze horas do dia onze de abril de dois mil e doze, 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, Cristiano Leite de
Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de
Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, 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 e do representante discente Pedro
Henrique de Almeida Souza Rocha. O presidente apresentou o item de pauta única: 1) Deliberação sobre as opções de
aproveitamento de vaga do concurso de Sistemas de Informação ou reabertura do concurso de Ciência da
Computação. A) O Prof. André Saúde apresentou a situação e esclareceu que não houve candidato aprovado no
concurso para professor adjunto na área de Ciência da Computação, implicando assim no ócio de uma vaga para docente.
Porém, no concurso para professor assistente na área de Sistemas de Informação houve três candidatos aprovados. O
Prof. André Saúde informou também que o Sr. André Pimenta Freire, primeiro colocado, já teve sua nomeação publicada
no D.O.U., Com isso, a questão direcionada a A.D. estava em nomear o Sr. André Grützmann, segundo colocado, ou
reabrir o concurso na área de Ciência da Computação nas mesmas condições. B) A Profa. Ana Paula disse ter muito
apreço pelo Prof. André Grützmann e que ele enquanto profissional não havia muito a ser questionado, porém há uma
preocupação na condução deste processo. Porém há dúvidas quanto a capacidade do mesmo assumir o volume de
disciplinas que se manifestou apto, pois quando o BSI necessitou em 2010-2 que ele lecionasse AED II ele disse não
estar em condições de dar esta disciplina. Deveria ser feito um estudo mais detalhado sobre a capacidade do corpo
docente para verificar se a utilização desta vaga seria realmente relevante para o departamento em detrimento de uma
reabertura de concurso para Ciência da Computação. Se esta vaga de Ciência da Computação fosse utilizada para SI a
área de CC ficaria descoberta e de imediato não haveria mais a possibilidade de contratação de docente efetivo, tendo que
aguardar as vagas a serem liberadas pelo Ministério do Planejamento; porém sem perspectiva ou definição a curto ou
médio prazo. Ponderou também que além das disciplinas de Compiladores, Sistemas Distribuídos, Projeto e Análise de
Algoritmos e Linguagens Formais e Autômatos; dos cursos de graduação ainda temos que nos preocupar com o mestrado
em Ciência da Computação que iniciou neste semestre. Por isso acredita não ser viável chamar o prof. André Grützmann
neste momento. C) O prof. Sanderson disse concordar com as palavras da profa. Ana Paula e também sobre a questão das
vagas previstas para o departamento ainda indefinidas devido às circunstâncias citadas é, de fato, preocupante e é
necessário avaliar de forma mais precisa a questão sobre as disciplinas não atendidas. O prof. Wilian saiu as 11:45h. D)
O Prof. Rêmulo questionou os interesses imediatos do Departamento, relativos à demanda de docentes para lecionar as
disciplinas no próximo semestre. Bem como que há disciplinas como a de Compiladores, Projeto e Análise de
Algoritmos, LFA e Teoria da Computação, as quais os doutores docentes do DCC possuem formação e capacitação
técnica para lecioná-las não querem assumir por falta de interesse e/ou afinidade com área gerando uma demanda
constante mas, inexistente e que nunca será suprida, pois os concursos são abertos para Ciência da Computação de uma
forma ampla e não específica para atender a cada uma destas disciplinas isoladamente. Falou sobre as qualidades
pessoais e profissionais do Prof. André Grützmann e que seria muito salutar chama-lo, pois, ajudaria a minimizar
problemas do DCC, como por exemplo, o grande número de docentes temporários. E) O Prof. André Zambalde também
apresentou posicionamento favorável e reforçou a fala do Prof. Rêmulo. Disse que o Prof. André Grützmann já está no
DCC/UFLA há dois como professor substituto e demonstrou experiência, técnica e qualidade didática. Enfim temos a
vaga e não podemos mais esperar. F) O professor Heitor falou sobre sua preocupação em manter os interesses comuns do
DCC e que a chegada do prof. André Grützmann como docente efetivo é de interesse direto principalmente devido a
demanda de docentes para 2012-2 e propôs que se faça o aproveitamento do concurso de Sistemas de Informação. G)
Prof. Antonio Maria informou que os recursos humanos devem ser utilizados para suprir as fragilidades e necessidades
do departamento. Por isto, seria prudente a comissão de graduação e coordenadores apresentarem a matriz de disciplinas
e a alocação dos professores, para se identificar a disciplinas/área que se tem carência de contratação, considerando que a
mesma não foi apresentada nesta reunião. Afirmou ainda que ao nomear um docente para a vaga sem conhecer a real
necessidade do departamento, pode-se criar um problema na próxima distribuição de disciplinas, cujas reuniões são mais
conflituosas. Prof. Antonio Maria chamou a atenção para o fato do concurso de SI ter validade de 2 anos prorrogável por
mais 2 e, como há vagas para contratação do DCC, podemos aproveitar o concurso futuramente. Porém, não abrir
concurso para esta vaga é contratar professor sem conhecer a necessidade no DCC, num momento em que há muitos
temporários e substitutos lecionando aulas e disciplinas básicas dos cursos, afetando a formação básica e a qualidade dos
mesmos. H) O Prof. André Saúde informou que questionou formalmente ao prof. André Grützmann sobre seu interesse
em assumir como docente do DCC e se teria condições de lecionar disciplinas de Ciência da Computação. Em um
memorando ele respondeu que sim, e, quanto às disciplinas teria condições de lecionar aproximadamente 60% das
disciplinas da oferta bastando tempo para preparação e demonstrou muito interesse em trabalhar conosco de forma
efetiva. O prof. André Saúde posicionou-se em favor de chamar o prof. André Grützmann. I) O Prof. Leonardo reforçou
apoio a proposta do prof. Antônio Maria. Relembrou que no último concurso para docente efetivo em Ciência da
Computação foi membro suplente e que haviam candidatos qualificados e com currículos excelentes porém por
infelicidade um esqueceu o comprovante de pagamento da GRU e o outro foi mau na prova didática não havendo assim
candidato aprovado. Sobre as disciplinas que possuem demanda constante Teoria da Computação está sob sua
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responsabilidade e que não há maiores problemas em princípio não haveria problemas em conduzi-la. Entretanto há uma
demanda constante por outras disciplinas em particular as da área de banco de dados que é sua especialidade. J)O Prof.
André Saúde informou que a Profa. Marluce não participou da reunião, porém se manifestou em favor de aprovar o
aproveitamento do Prof. André Grützmann e o Prof Wilian antes de sair também se manifestou a favor desta proposta,
contudo a Assembleia decidiu não contabilizar estes votos. O prof. André colocou as propostas em votação e com 10
votos a favor, 8 contra e 1 abstenção foi aprovada a nomeação do prof. André Grützmann . O Presidente deu por
encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 12 horas e 30 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, 11 de
abril de 2012.
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