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Realizada às quatorze horas e dez minutos do dia vinte e dois de maio 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, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Antônio 3 

Maria Pereira de Resende, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor 4 

Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Juliana Galvani Greghi, Leonardo 5 

Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn 6 

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

Andrade e do representante discente Pedro Henrique  de Almeida Souza Rocha. O presidente apresentou os itens de 8 

pauta na seguinte ordem: 1)Proposta de alteração na ementa e conteúdo programático das disciplinas Banco de Dados I e 9 

II. 2)Distribuição de disciplinas para o segundo semestre de 2012. 3) Solicitação do Prof. Antonio Maria Pereira de 10 

Resende de licença capacitação para o período 11/2012 a 02/2013. 4) Solicitação do Prof. Antonio Maria Pereira de 11 

Resende de afastamento para pós-doutorado a partir de março de 2013. 5) Solicitação do Prof. Sanderson Lincohn 12 

Gonzaga de Oliveira de afastamento para pós-doutorado a partir de março de 2013. 1) Proposta de alteração na ementa 13 

e conteúdo programático das disciplinas Banco de Dados I e II.  O Prof. André Saúde apresentou a proposta e o prof. 14 

Denilson que é o presidente da comissão de reestruturação das ementas das disciplinas de Banco de Dados I e II 15 

esclareceu sobre a necessidade de reestruturação e detalhamentos da ementa. Foram avaliados problemas como 16 

reavaliação da carga horária teórica e prática com definição para que a disciplina tenha apenas aulas teóricas. Porém ao 17 

ser avaliada pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação, a proposta foi reprovada, pois o colegiado alegou que 18 

haveria um desequilíbrio da carga didática prática e teórica na matriz curricular 2009-2,  se fossem retiradas as aulas 19 

práticas desta disciplina. A profa. Ana Paula sugeriu que esta proposta de mudança deva ser realizada pela comissão de 20 

reestruturação do BSI e BCC. O Prof. Cristiano reforçou que o trabalho foi feito e que a ementa da forma que está não 21 

pode permanecer e solicitou ao colegiado um posicionamento breve. E que se este processo ainda for reencaminhado a 22 

comissão de reestruturação dos cursos BCC e BSI e depois voltar a A.D o processo não alcançará seu objetivo no curto 23 

prazo.   Além disso, concorda com a proposta de alteração desta disciplina, feita pela comissão na íntegra. O prof. 24 

Leonardo apresentou questionamentos sobre o que caracteriza realmente uma aula prática e reforçou que a disciplina de 25 

Banco de Dados II tem que ser alterada com urgência. A profa. Ana Paula apresentou esclarecimentos sobre as questões 26 

levantadas pelo prof. Leonardo. O prof. Sanderson ressaltou que há uma proposta que a disciplina de Banco de Dados II  27 

poderá compor 2 horas para a pós-graduação. Após  discussões o prof. André Saúde definiu que a ementa deve ser 28 

reencaminhada para readequações e será mantido até o presente momento o formato atual para a distribuição das 29 

disciplinas.2)Distribuição de disciplinas para o segundo semestre de 2012.  O prof. Heitor apresentou a distribuição 30 

de disciplinas e as partes conflitantes. Após discussões o Prof. Wilian solicitou mais uma subturma prática para a 31 

disciplina de Introdução aos Sistemas Embarcados e Microcontroladores, pois esta será obrigatória para o curso de 32 

Engenharia de Controle e Automação. O prof. Raphael pediu que as turmas de AED II práticas não sejam atribuídas ao 33 

prof. Thomaz, para evitar os mesmos problemas que ocorreram no semestre passado. Após as devidas alterações a 34 

distribuição foi aprovada. O prof. André Saúde propôs que os itens de pauta seguintes sejam avaliados simultaneamente, 35 

a proposta foi aprovada. 3) Solicitação do Prof. Antonio Maria Pereira de Resende de licença capacitação para o 36 

período 11/2012 a 02/2013. 4) Solicitação do Prof. Antonio Maria Pereira de Resende de afastamento para pós-37 

doutorado a partir de março de 2013. 5) Solicitação do Prof. Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira de 38 
afastamento para pós-doutorado a partir de março de 2013.  O prof. Joaquim sugeriu o estabelecimento de uma 39 

comissão para verificar a capacidade de liberação para pós-doutorado do DCC. O prof. Cristiano esclareceu sobre as 40 

normas de saída para pós-doutorado e propôs o estabelecimento de uma comissão para avaliar a situação de cada docente 41 

e que devem ser estabelecidos critérios, definindo número de vagas disponíveis. O prof. André Saúde e o prof. Heitor 42 

simularam o impacto na carga horária didática com cenários diferentes de afastamento. O prof. Heitor propôs rejeitar as 43 

propostas, tendo em vista que a carga horária didática será alta com os afastamentos solicitados com a perspectiva de 25 44 

docentes e uma carga horária total de 345 horas. Com isso, a previsão é de 13,8 horas/aula por docente, tendo ainda que 45 

ser considerado o deslocamento do período por causa da greve. O prof. Sanderson reafirmou a necessidade de atualização 46 

e aumento de qualificação do corpo docente e que o prof. Heitor está cerceando este direito. O prof. Heitor solicitou 47 

retratação do prof. Sanderson, alegando que apenas expôs uma situação real. Esta solicitação não foi atendida pelo prof. 48 

Sanderson, que prosseguiu esclarecendo que devido à proposta de docência voluntária, se aprovada, não haveria impacto 49 

algum em sua carga horária. O prof. Neumar sugeriu definir o número de vagas e um estudo para verificar quanto isto 50 

impactaria na carga horária, pois é necessário que os docentes tenham a oportunidade de sair para o pós-doutorado, sendo 51 

importante tanto para o próprio docente quanto para o departamento. O prof. André Saúde destacou a oportunidade que 52 

está sendo disponibilizada pela CAPES hoje e o bem que trás uma experiência internacional, tanto na melhoria de RH 53 

quanto pessoalmente para capacitação docente. Após discussões foi aprovada a proposta do prof. Cristiano com um voto 54 

contra, duas abstenções e os demais membros da assembleia a favor. O prof. Sanderson declarou seu voto: abstenção por 55 

ser parte envolvida. Assim, estabeleceu-se a comissão que avaliará os processos de saída para pós-doutorado, que será 56 

composta pelos professores Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira e Eric Fernandes de Mello Araújo. Foram 57 

estabelecidos 15 dias para resposta da comissão e posicionamento. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do 58 

DCC, às 17 horas, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será 59 

assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 22 de maio de 2012. 60 


