ATA DA 193ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 18 de Maio de 2012
1

Realizada às oito horas do dia dezoito de maio de dois mil e doze, na sala de reuniões do Departamento de Ciência da

2

Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Vital Saúde, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes

3

docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno Oliveira Schneider,

4

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

5

Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Joaquim Quintero Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana

6

Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Rêmulo Maia Alves,

7

Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-

8

administrativo Eder Teixeira de Andrade e do representante discente Lucas Vicente Leite, Pedro Henrique de Almeida

9

Souza Rocha e Rodrigo Teixeira Moreira Caldas. O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem:

10

1) Assuntos Gerais: O prof. André Saúde deu boas vindas ao Prof. André Pimenta Freire. O prof. João Giacomin

11

informou que os técnicos de informática estão trabalhando na sala virtual denominada “Secretaria” e que as atas do DCC

12

serão para conhecimento geral, em breve. O prof. Heitor apresentou justificativas e solicitou permanência do item 5,

13

Distribuição de disciplinas para o segundo semestre de 2012, na pauta. O prof. Joaquim comentou que pretende adotar

14

um sistema de gestão de documentos. A profa. Juliana comentou que no processo de classificação para bolsas CAPES de

15

doutorado do IC/UNICAMP, os 3 primeiros colocados são ex-alunos do DCC/UFLA. A profa. Ana Paula informou que

16

as 15 horas de hoje haverá reunião da PRG sendo um dos itens de pauta a interrupção do calendário acadêmico. O prof.

17

Heitor informou que o aluno de mestrado do PPGCC, Ramon Simões Abílio, conseguiu publicação em evento B2. 2)

18

Avisos/Esclarecimentos: O prof. João Carlos Giacomin questionou sobre a chamada do segundo prof. temporário,

19

aprovado no concurso edital 01/2012. O prof. André Saúde informou que esta convocação foi solicitada por memorando,

20

porém o prof. João Chrysóstomo, Pró-reitor de Graduação, ainda não apresentou posicionamento. O prof. Giacomin

21

questionou também sobre a vaga do segundo lugar do concurso de sistemas de informações. O Prof. André Saúde disse

22

que já foi enviado o processo que será encaminhado ao CEPE. Eder saiu às 08h43m. 3) Correção e aprovação de Ata

23

anterior 185,186,187,190,191. Não houve apreciação das atas e foi aprovado realizar uma reunião extraordinária, apenas

24

para aprovação das mesmas. 4) Criação de disciplinas do PPGCC para 2012-2. O prof. André Saúde apresentou as

25

disciplinas: Teoria da Computação, Banco de Dados, Tópicos em Computação I, Tópicos em Computação II, Tópicos em

26

Computação III, Estágio Docência, Matemática Computacional Grafos e Aplicações, Seminário de Avaliação e Defesa

27

de Projeto, Redes de Computadores; fez esclarecimentos e colocou o item em aprovação. Após discussões o prof. João

28

Giacomin propôs que se aprove. A proposta foi aprovada. 5) Distribuição de disciplinas para o segundo semestre de

29

2012. O prof. Neumar informou sobre a resposta aos questionamentos realizados para os professores sobre suas

30

preferências com relação às disciplinas. O prof. Cristiano propôs que se avalie manter ou não o item de pauta e

31

juntamente com o prof. Joaquim apresentaram proposta de que o assunto fosse tratado em outra ocasião. Foram

32

destacados os itens problemáticos para serem reavaliados pela câmara de graduação e após discussões foi agendada uma

33

assembléia extraordinária para terça-feira dia 22 de maio às 14horas para finalizar, a distribuição das para o segundo

34

semestre de 2012 e assuntos correlatos. 6) Solicitação da Profa. Juliana Galvani Greghi de afastamento para

35

conclusão do doutorado a partir de março de 2013. A profa. Juliana apresentou a situação e necessidade de

36

cumprimento dos prazos para conclusão do trabalho. O prof. Tales reafirmou a necessidade de dar prioridade para

37

afastamentos para doutorado e depois avaliar a possibilidade de saída para pós-doutorado. O prof. Joaquim reforçou o

38

apoio a priorizar o doutorado. O prof. Rêmulo solicitou que fosse considerada a sua solicitação de afastamento para

39

segundo semestre de 2013, conforme previsto na planilha de afastamentos. O prof. Giacomin propôs que se aprove a

40

solicitação da profa. Juliana e que posteriormente se avalie detalhadamente o impacto de carga horária, dos demais
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afastamentos. O prof. Monserrat propôs que se aprove o afastamento da profa. Juliana no período de março 2013 a março

2

2014. A proposta foi aprovada com a abstenção da profa. Juliana . O prof. André apresentou os itens 7,8 e 9 de pauta, e

3

após discussões propôs que fossem adiados para A.D. posterior, a proposta foi aprovada. O Presidente deu por encerrada

4

a Assembleia Geral do DCC, às 12 horas e 30 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata,

5

que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 18 de maio de

6

2012.
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