ATA DA 190ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 13 de Abril de 2012
1

Realizada às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões do Departamento

2

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

3

seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Cristiano

4

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

5

Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael

6

Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian Soares

7

Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e do representante discente Pedro Henrique

8

Almeida de Souza Rocha. O presidente apresentou os itens de pauta:1. Assuntos Gerais, 2. Avisos/Esclarecimentos, 3.

9

Correção e aprovação de Ata anterior 175 e 185,186 e 187, 4. Aprovação dos projetos de pesquisa, 5. Distribuição de

10

recursos da matriz, 6.Solicitação de saída da Câmara de Graduação dos profs. Tales Heimfarth e Ana Paula Piovesan

11

Melchiori, 7. Nomear Comissão Receptora e Escrutinadora dos Votos e convocação da Eleição para Chefe do DCC, 8.

12

Disciplinas eletivas que deverão ser ofertadas em 2012/2, 9. Regimento do LEC, 10. Pedido para tornar a disciplina

13

"Introdução aos Sistemas Embarcados e Microcontroladores" com oferta semestral. 11.Diagnóstico para a alta repetência

14

nas disciplinas AEDs. 1. Assuntos Gerais:

15

distribuição de disciplinas do DCC. B)O representante discente Lucas informou que foi aprovada a nova diretoria e o

16

novo estatuto do C.A.. C) A profa. Ana Paula informou que as portas do DCC estão ficando abertas após o expediente e

17

que este problema é recorrente. 2. Avisos/Esclarecimentos: A) O Prof. André Saúde informou que conversou por

18

telefone com o Sr. Luiz Carlos Machado Rodrigues, Diretor Geral do Campus de Muzambinho do IF Sul de Minas. Nesta

19

conversa o Sr. Luiz Carlos informou que não havia a possibilidade de liberação do Prof. Tiago Gonçalves Botelho, pois o

20

instituto já está estruturado para este primeiro semestre de 2012 na expectativa da chegada do Prof. Tiago Gonçalves

21

Botelho. B) O Prof. André Saúde comunicou as mudanças ocorridas nos colegiados dos cursos BSI e BCC, sendo que no

22

colegiado de Ciência da Computação saiu a profa. Ana Paula Piovesan Melchiori e assumiu o prof. Raphael Winckler de

23

Bettio e no colegiado de Sistemas de Informação saiu o Prof. Tales Heimfarth e assumiu a profa. Juliana Galvani Greghi.

24

Estas mudanças ocorreram devido à sobrecarga de reuniões atribuída aos coordenadores de curso. C) A profa. Ana Paula

25

informou que recebeu e-mails com reclamações sobre atitudes do docente temporário prof. Thomaz Chaves de Andrade

26

Oliveira, disciplina AED II-turma 14, com relação aos alunos do curso de Sistemas de Informação. O prof. Raphael

27

apresentou esclarecimentos, haja vista que é o tutor designado para orientar o prof. Thomaz na disciplina de AED II.

28

Estes esclarecimentos se basearam nas providências que foram tomadas diante do exposto na última reclamação formal

29

apresentada pelo colegiado à A.D., em prol do cumprimento do estabelecido. O representante discente Lucas Vicente

30

Leite afirmou estar presente em sala de aula na ocasião e que houve coerência entre o prometido pelo prof. Thomaz e o

31

citado pelo prof. Raphael. O prof. André Saúde definiu por montar uma comissão formada pelos professores Raphael

32

Winckler de Bettio e João Carlos Giacomin e o representante discente Lucas Vicente Leite, para avaliar a procedência de

33

tais reclamações e possíveis atitudes a serem tomadas em decorrência disto. Esta comissão deverá reportar-se

34

formalmente a A.D. com um parecer sobre esta avaliação. O prof. Tales informou que há reclamações informais dos

35

alunos de Ciência da Computação relacionadas a outros docentes temporários e o representante discente Lucas Vicente

36

Leite reforçou que o C.A também está ciente. O prof. André Zambalde solicitou maior efetividade do C.A. com relação a

37

este tipo de problema. O Prof. André Saúde solicitou que isto seja resolvido nas instâncias cabíveis e, apenas em último

38

caso, seja encaminhado a A.D.. A profa. Ana Paula disse que na última reunião da PRG a Diretoria de Apoio e

39

Desenvolvimento Pedagógico – DADP, disponibilizou apoio aos docentes, inclusive temporários e substitutos, para

40

adequação do processo de ensino/aprendizagem. D) O Prof. André Saúde informou que a PRGDP alocou o prof. André

A) O prof. João Giacomin citou as últimas alterações realizadas na
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Pimenta, recém aprovado no DCC, na vaga equivalente do Prof. Ricardo Martins, vaga na qual hoje está alocado o

2

docente substituto Prof. Tiago Amador Coelho. Isto criou um problema, pois o prof. Tiago será automaticamente

3

desligado tão logo o prof. André Pimenta assuma suas atividades. Informou que está buscando alternativas para tal, e que

4

o prazo para um posicionamento definitivo é até o dia 5 de maio 2012. E) O Prof. André Saúde apresentou a planilha,

5

anexa, com a previsão de afastamentos de docentes para capacitação ou especialização e manifestou sua preocupação

6

com relação aos afastamentos previstos para 2013-2. Reforçou apoio a profa. Juliana para afastamento durante todo o ano

7

de 2013 para conclusão do doutorado. A profa. Ana Paula adiou sua proposta de afastamento em 2013-2 para 2014-2

8

para viabilizar o afastamento da profa. Juliana. O prof. Sanderson disponibilizou-se também a alterar sua previsão de

9

saída, pois o prof. Antônio Maria já aguarda para capacitação há mais tempo. O prof. André Saúde sugeriu aguardar

10

confirmação das instituições para oficializar os afastamentos. 3. Correção e aprovação de Ata anterior 175 e 185, 186

11

e 187: Após correções ata da A.D. 175 foi aprovada, a ata da A.D. 185 foi reprovada, as atas das A.D’s. 186 e 187 serão

12

avaliadas em A.D. futura. 4. Aprovação dos projetos de pesquisa: O prof. André Saúde apresentou os projetos

13

encaminhados pela câmara de pesquisa: A) Estudo da utilização das novas tecnologias e recursos multimídia, de forma

14

distribuída e colaborativa, no ensino da graduação – Coordenadora profa. Marluce. B) Estudo de algortimos paralelos e

15

distribuídos de mineração de regras de associação baseados no algoritmo Apriori. - Coordenadora profa. Marluce. C) Uso

16

de metodologia OWASP para o desenvolvimento seguro de aplicações WEB - Coordenador prof. Joaquim. D)

17

Comparação de ferramentas para detecção de intrusos em redes de computadores - Coordenador prof. Joaquim. E)

18

Validação do modelo matemático para análise do comportamento do protocolo PCP em redes assimétricas. Coordenador

19

prof. Eric. F) Estudo de algoritmos para mineração de opinião para detecção das percepções sobre a cidade de Lavras -

20

Coordenador prof. Eric. G) Mapeamento automático de áreas cafeeiras utilizando extratores de textura e forma em

21

imagens multiespectrais de sensoriamento remoto - Coordenador prof. Wilian. H) Computação sem computador -

22

Coordenador prof. Rêmulo. O prof. André Saúde apresentou também os projetos já submetidos e aprovados pelas

23

instituições de fomento: A) Avaliação do usos de redes neurais no problema da relação hipsométrica para dados

24

florestais - Coordenador prof. Cristiano, aprovado pelo CNPq. B) Mapeamento da umidade de uma cultura agrícola

25

utilizando uma rede de sensores sem fios. - Coordenador prof. João Giacomin, aprovado pela FAPEMIG. C)

26

Desenvolvimento de redes de sensores sem fios baseada em rádios cognitivos - Coordenador prof. Luiz Henrique,

27

aprovado pelo MTC/CNPq. D) Apropriação de inovações: estudo multicasos em universidades do Estado de Minas

28

Gerais - Coordenador prof. André Zambalde, aprovado pela FAPEMIG. E) Gestão do conhecimento e da inovação para

29

inovação em software - Coordenador prof. Paulo Bermejo, aprovado pelo SHA–APQ. O prof. Giacomim propôs que se

30

aprove, os projetos foram aprovados por unanimidade. 5. Distribuição de recursos da matriz: O prof. André Saúde

31

apresentou a distribuição dos recursos da matriz, critérios utilizados para a distribuição e capital disponível do DCC. Foi

32

citado um recurso direcionado ao apoio à vinda de palestrantes ao departamento. Dessa forma ficou definido que será

33

lançado um edital no qual deverá constar a previsão de vinda de palestrantes e outros profissionais para auxílio didático e

34

técnico ao DCC, até o fim de 2012. O prof. Giacomin solicitou passar os itens 6, 8, 9, 10 e 11 desta pauta, para a próxima

35

reunião, abordando apenas o item 7 devido a sua urgência. A proposta foi provada. 7. Nomear Comissão Receptora e

36

Escrutinadora dos Votos e convocação da Eleição para Chefe do DCC. O prof. André Saúde apresentou o texto do

37

Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras do Art. 25 a 31 que regulamenta o processo eleitoral na

38

Universidade. Após devidos esclarecimentos o prof. Heitor propôs que as inscrições sejam realizadas até o dia 20/04, a

39

apresentação de propostas até o dia 27/04 e que no dia 04/05 seja realizada a eleição. Prof. Giacomin propôs que as

40

inscrições sejam realizadas até o dia 20/04, a as eleições no dia 27/04. Após votação foi aprovada a proposta do Prof.
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Heitor. Foi discutida a apresentação das propostas e como seria a apresentação das mesmas. O prof. André Saúde sugeriu

2

uma apresentação pública e que os docentes fossem convocados a participarem desta sessão e o prof. Tales propôs

3

participação livre. A proposta do prof. Tales foi aprovada. Às 10h saíram os profs. Heitor, Leonardo e Wilian, pois

4

tinham aula. O prof. Joaquim apresentou sua candidatura para chefe do departamento juntamente com o prof. Eric para

5

sub-chefe. O Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia Departamental do DCC às 10 horas e 10 minutos, e,

6

para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos

7

presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 13 de abril de 2012.
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