ATA DA 196ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 20 de junho de 2012

1

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

2

Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa , Chefe do DCC, com a presença dos seguintes

3

docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Pimenta Freire, Bruno Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira,

4

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

5

Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Tales Heimfarth,

6

Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade. O presidente apresentou os

7

itens de pauta na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2)Avisos e Esclarecimentos. 3) Aprovação das Atas das reuniões

8

185, 186, 187, 189, 190, 191,192, 193, 194 e 195. 4) Agendamento do Workshop do DCC. 5) Reestruturação das

9

Câmaras do DCC. 6) Apresentação do Plano de trabalho da Chefia. 7) Criação do relatório técnico do DCC. 1) Assuntos

10

Gerais. A profa. Ana Paula informou que ocorreram casos de solicitação de defesa de TCC ou projeto orientado no

11

período da greve. Porém o pedido apresentado foi rejeitado pois, segundo o comitê de ética da greve apenas as defesas

12

que já estavam agendadas deveriam ser mantidas e realizadas, as demais somente após a paralisação. 2)Avisos e

13

Esclarecimentos. A) O prof. Joaquim comunicou que entrou em contato com Fernanda na PRGDP e apresentou a ela o

14

questionamento sobre a necessidade de interstício entre a licença capacitação e o afastamento para pós-doutorado

15

solicitados pelo prof. Antônio Maria. Em resposta, Fernanda informou que não tinha amparo legal para responder de

16

imediato aos questionamentos, haja vista que a lei não trata de um caso atrelado a outro e que iria consultar o Ministério

17

do Planejamento, e assim que obtivesse um posicionamento o reportaria ao DCC. B) O prof. Joaquim informou sobre a

18

organização de um churrasco que será promovido pelos professores “recém admitidos” no DCC. O evento está com data

19

prevista para 07/07/2012 a partir das 11:00h no salão principal da ADUFLA. C) O prof. Joaquim informou que os

20

docentes do DCC já devem providenciar o preenchimento dos RADs, que serão cobrados no início de agosto. D) As atas

21

das próximas reuniões não serão mais impressas e colocadas nos escaninhos; serão encaminhadas em PDF por e-mail aos

22

docentes e estarão disponíveis no GOOGLE DOCS durante 2 dias para edição e após este período apenas para

23

comentários. O docente que as quiser impressas terá que solicitar a impressão na secretaria. E) O prof. Joaquim justificou

24

a ausência dos professores Sanderson e Marluce, pois estes estão participando da reunião do NDE de Engenharia de

25

Controle e Automação, neste momento. Justificou também a ausência, na reunião anterior, dos professores Bruno e

26

André Saúde. F) O prof. Joaquim comunicou sobre a necessidade de um representante do corpo discente do Programa de

27

Pós-Graduação em Ciência da Computação e sugeriu que este assunto seja discutido em A.D. futura. 3) Aprovação das

28

Atas das reuniões 185, 186, 187, 189, 190,191,192,193, 194 e 195. Foram lidas, corrigidas e aprovadas as atas das

29

reuniões 189, 191, 192,193, 194 e 195. Foi agendada, para o dia 25/06/2012 às 14h, nova reunião para conclusão desta

30

pauta e aprovação das atas das reuniões 185, 186, 187, 190 e 196. O Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do

31

DCC, às 11 horas e 25 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e

32

aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 20 de junho de 2012.
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