ATA DA 195ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 18 de junho de 2012

1

Realizada às quatorze horas e cinco minutos do dia dezoito de junho de dois mil e doze, na sala de reuniões do

2

Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa , Chefe do DCC,

3

com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire,

4

Antônio Maria Pereira de Resende, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa,

5

Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues Pereira,

6

Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira,

7

Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e dos

8

representantes discentes Pedro Henrique de Almeida Souza Rocha e Rodrigo Teixeira Moreira Caldas . O presidente

9

apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e Esclarecimentos. 3) Resposta à

10

Resolução CEPE n. 98 de 23/05/2012. 4) Parecer da comissão de avaliação dos afastamentos de docentes do DCC para

11

capacitação, treinamento ou pós-doutorado. 5) Solicitação do Prof. Antonio Maria Pereira de Resende de licença

12

capacitação e afastamento para pós-doutorado nos períodos de 11/2012 a 02/2013 e a partir de março de 2013

13

respectivamente. 6) Solicitação do Prof. Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira de afastamento para pós-doutorado a

14

partir de agosto de 2013. 7) Aprovação de Projetos de pesquisa. 8) Referenda de criação de disciplinas eletivas da

15

graduação. 9) Aprovação de relatórios de viagem.10) Apresentação do Plano de trabalho da Chefia. 11) Reestruturação

16

das Câmaras do DCC. 12) Agendamento do Workshop do DCC.13) Afastamento para colaboração esporádica dos profs.

17

Joaquim Quinteiro Uchôa, Ana Paula Piovesan Melchiori, Tales Heimfarth, Sanderson L. Gonzaga Oliveira, Eric F. de

18

Mello Araújo e Hermes Pimenta de Moraes Júnior. 14)Criação do relatório técnico do DCC. 1) Assuntos Gerais: O

19

prof. Cristiano comentou sobre a solicitação de justificativa para continuidade das bolsas de monitoria por parte da PRG

20

e questionou sobre a postura do DCC com relação à concessão dessas bolsas durante o período de greve. A Profa. Ana

21

Paula esclareceu que a princípio as bolsas seriam canceladas, pois elas são de apoio à graduação, mas comentou sobre a

22

existência de peculiaridades que impossibilitaram determinados bolsistas a retornar para casa ou se manter em Lavras

23

caso não recebam a bolsa, por isso a consulta da PRG. Prof. Joaquim recomendou que o professor responsável avaliasse

24

caso a caso, dependendo a possibilidade de se utilizar o monitor para atividades extra-classe, como correções de

25

trabalhos e provas ou preparação de atividades. 2) Avisos e esclarecimentos: A) O prof. Joaquim informou que

26

conversou com Georges, da PRGDP, e que este assegurou que será contratado o substituto do Ramon e que serão

27

prorrogados os contratos dos docentes temporários que já estão em exercício. B) Foi liberada a contratação de mais um

28

técnico em eletrônica, porém não foi definido se este técnico irá para o DEG ou para o DCC. C) O prof. Joaquim

29

informou que estará de férias de 11 a 25 de julho e que o prof. Eric o substituirá durante este período. 3) Resposta à

30

Resolução CEPE n. 98 de 23/05/2012. O prof. Joaquim informou sobre a Resolução de no 98 de 23 de maio do CEPE

31

que autoriza o aproveitamento da vaga não preenchida no concurso de Ciência da Computação Edital PRGDP 02/2012,

32

apresentou questionamento do CEPE sobre a aprovação da troca definitiva

33

Computação para Sistemas de Informação e comunicou que havia formulado uma resposta básica ao CEPE e procedeu a

34

leitura da mesma bem como de um adendo com esclarecimentos. Após discussões o prof. Raphael propôs que se

da vaga do concurso de Ciência da
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1

aprovasse o envio do texto com a resposta básica, contendo os seguintes dizeres: “Em resposta à Resolução CEPE no

2

098, de 23 de maio de 2012, o DCC informa que a Assembleia Departamental, em sua 195 a. reunião, aprovou a troca

3

definitiva da vaga do “Concurso na área de Ciência da Computação” para a vaga do Concurso na área de “Sistemas de

4

Informação”. A proposta foi votada e aprovada com ampla maioria e apenas duas abstenções. 4) Parecer da comissão

5

de avaliação dos afastamentos de docentes do DCC para capacitação, treinamento ou pós-doutorado. O prof.

6

Cristiano apresentou o parecer da comissão e possíveis cenários estabelecidos a partir da disponibilidade de docentes do

7

DCC, tanto docentes efetivos quanto temporários ou voluntários. O Prof. Joaquim abriu o assunto para discussões que foi

8

amplamente debatido. O prof. André Zambalde inicialmente propôs que o DCC liberasse 2 vagas para pós-doutorado e

9

uma para doutorado, de forma definitiva, permitindo aos professores um melhor planejamento. Prof. Cristiano propôs

10

que se aprovasse apenas a saída de mais dois professores para pós-doutorado no próximo ano e que a cada ano fosse

11

efetuada uma avaliação das vagas a serem disponibilizadas para o próximo período. Prof. Antonio Maria chamou a

12

atenção que essas propostas não poderiam ser votadas, uma vez que não faziam parte da pauta e que seria interessante

13

então tratar os assuntos pela sequência, o que foi acatado pela assembleia. 5) Solicitação do Prof. Antonio Maria

14

Pereira de Resende de licença capacitação e afastamento para pós-doutorado nos períodos de 11/2012 a 02/2013 e

15

a partir de março de 2013 respectivamente. O prof. João Giacomin propôs aprovar a liberação do prof. Antônio Maria

16

para pós-doutorado, por um ano, a partir de março de 2013, a proposta teve apoio e foi aprovada com 2 abstenções. O

17

Prof. Rêmulo manifestou que, caso a A.D. libere o prof. Antônio Maria para treinamento de inglês antes do pós-

18

doutorado, ele também se sente no direito de sair para treinamento de inglês em 2014, sem necessidade de se atrelar a um

19

pós-doutoramento. O Prof. Zambalde se comprometeu a assumir as disciplinas que estão sob responsabilidade do prof.

20

Rêmulo, quando este precisar sair para o treinamento de inglês. A Profa. Ana Paula chamou a atenção para a

21

possibilidade de existir necessidade de interstício entre a licença capacitação e a saída para pós-doutoramento. Após

22

discussões sobre o assunto, o prof. João Giacomin propôs aprovar a proposta de afastamento para capacitação do prof.

23

Antônio Maria, desde que não existam impedimentos legais para isto. A proposta foi aprovada com 4 abstenções, sendo

24

que o Prof. Antônio Maria manifestou sua abstenção por ser parte interessada. 6) Solicitação do Prof. Sanderson

25

Lincohn Gonzaga de Oliveira de afastamento para pós-doutorado a partir de agosto de 2013. O prof. Rêmulo

26

propôs aprovar a liberação do prof. Sanderson para pós-doutorado, por um ano, a partir de agosto de 2013, a proposta

27

teve apoio e foi aprovada com 2 abstenções. O Prof. Sanderson manifestou sua abstenção, por ser parte interessada.

28

Ficou estabelecido agendar futuramente uma reunião para verificar números de vagas por tipos de afastamento e/ou

29

período e reestruturar a Resolução DCC 01/2010 de 03/12/2010 que estabelece os critérios para liberação docente para

30

pós-doutorado. 7) Aprovação de Projetos de pesquisa. Foram apresentados os seguintes projetos de pesquisa para

31

aprovação, já com pareceres favoráveis da Câmara de Pesquisa: i) “Otimização de Operações Similares em Banco de

32

Dados Relacionais” – Responsável: Prof. Leonardo Andrade Ribeiro; ii) “Reestruturação de Banco de Dados e

33

Aplicações do Portal Corporativo Regional” – Responsável: Profa. Ana Paula Piovesan Melchiori; iii) “ Modelagem e

34

Implementação de uma Plataforma para Programação de Robôs Móveis Baseados em Sensores” – Responsável: Prof.
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1

Raphael Winckler de Bettio; iv) “Análise Robusta e Melhora de Órgãos Humanos em Imagens Complexas” –

2

Responsável: Prof. Sanderson Linconh Gonzaga de Oliveira; v) “Soluções Numéricas de Equações Diferenciais Parciais

3

com Discretização por Volumes Finitos e Malhas Refinadas Adaptativas e Móveis” – Responsável: prof. Sanderson

4

Lincohn Gonzaga de Oliveira; vi) “Sistemas de Controle do Pêndulo Inverso” – Responsável: prof.Wilian Soares

5

Lacerda; vii) “Estudo de Implementação de Robô Móvel Rádio Controlado” – Responsável: prof.Wilian Soares Lacerda.

6

A profa. Ana Paula propôs a aprovação de todos os projetos submetidos. A proposta foi aprovada por ampla maioria e

7

apenas uma abstenção. 8) Referenda de criação de disciplinas eletivas da graduação. O prof. Joaquim comunicou que

8

foram aprovadas pelos respectivos colegiados a proposta de criação das seguintes disciplinas: Teoria da Computação II,

9

Matemática Computacional e Redes de Computadores II. A disciplina de Recuperação de Informação está em fase de

10

finalização e também teve a proposta de sua criação apreciada. O prof. João Giacomin questionou o fato destas ementas

11

não terem sido submetidas à Câmara de Graduação. O prof. Joaquim comentou que se recordava de uma decisão anterior

12

da AD de que as disciplinas da Pós-Graduação iriam se tornar eletivas na graduação e que, por isso, julgou que não

13

haveria essa necessidade. Profa. Ana Paula esclareceu que essa foi uma decisão dos coordenadores e que o prazo para

14

criação de eletivas já havia se encerrado oficialmente, havendo necessidade de urgência nesse procedimento. Após

15

discussões, o prof. Antônio Maria propôs que se aprovasse a criação das disciplinas, caso não houvesse nenhuma

16

restrição da Câmara de Graduação. O prof. Sanderson propôs que se aprovasse diretamente a criação das quatro

17

disciplinas. As propostas foram colocadas em votação e foi contemplada a proposta do prof. Sanderson com 10 votos a

18

favor, 4 contra e 5 abstenções. 9) Aprovação de relatórios de viagem. Foram apresentados os seguintes relatórios de

19

viagem: A) Prof. Neumar Costa Malheiros, viagem para Campinas de 08 a 09/03/2012 – Reunião com grupo de pesquisa

20

na UNICAMP para desenvolvimento de atividades de doutorado; B) Prof. Bruno Oliveira Schneider, viagem Belo

21

Horizonte em 23/03/2012, para participação em Palestra do Ciscl – Serpro – Regional BH; C) Prof. Sanderson Lincohn

22

Gonzaga de Oliveira, viagem para Brasília de 28 a 30/03/2012, para Reunião do ANDES; D) Profa. Juliana Galvani

23

Greghi, viagem para Campinas 13/04/2012, para reunião para continuidade do projeto de doutorado; E) Profa. Juliana

24

Galvani Greghi, viagem para Campinas 11/05/2012, para reunião para continuidade do projeto de doutorado; F) Profa.

25

Juliana Galvani Greghi, viagem para Campinas 23 a 25/05/2012, para participação no VII Workshop de teses,

26

dissertações e trabalhos de iniciação científica em andamento e reunião para continuidade do projeto de doutorado. Os

27

relatórios foram aprovados por unanimidade. O prof. Joaquim informou que há solicitações de ordem de serviços sem os

28

respectivos relatórios e pediu providências aos responsáveis. 10) Apresentação do Plano de trabalho da Chefia. Este

29

item foi adiado para a próxima reunião da A.D..11) Reestruturação das Câmaras do DCC. Este item foi adiado para a

30

próxima reunião da A.D..12) Agendamento do Workshop do DCC. Este item foi adiado para a próxima reunião da

31

A.D..13) Afastamento para colaboração esporádica dos profs. Joaquim Quinteiro Uchôa, Ana Paula Piovesan

32

Melchiori, Tales Heimfarth, Sanderson L. Gonzaga Oliveira, Eric F. de Mello Araújo e Hermes Pimenta de

33

Moraes Júnior. Foram apresentadas solicitações de afastamento para colaboração esporádica referentes ao encontro

34

presencial do Curso de Pós-graduação Lato sensu ARL agendado para os dia 28 e 29 de julho. O prof. Joaquim
Página 3 de 4

ATA DA 195ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 18 de junho de 2012

1

esclareceu que havia dúvidas se esse procedimento ainda era necessário, uma vez que os cursos de lato sensu da UFLA

2

não são mais gerenciados pela FAEPE, sendo de responsabilidade da própria UFLA. Porém, havia dúvidas sobre o

3

assunto, e, para evitar problemas jurídicos posteriores, estava sendo feita a solicitação. O assunto foi aberto para

4

discussões e o prof. Raphael propôs que se aprovasse os referidos pedidos. A proposta foi aprovada por unanimidade. O

5

prof. Antônio Maria solicitou que fosse confirmada a necessidade da solicitação deste tipo de afastamento. O prof.

6

Joaquim se comprometeu a realizar essa verificação. 14) Criação do relatório técnico do DCC. Este item foi adiado

7

para a próxima reunião da A.D.. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 16 horas e 50 minutos,

8

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

9

presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 18 de junho de 2012.
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