ATA DA 197ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 25 de junho de 2012

1

Realizada às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco 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: André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Denilson Alves Pereira, Heitor

4

Augustus Xavier Costa, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler

5

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

6

administrativo Eder Teixeira de Andrade e dos representantes discente Lucas Vicente Leite, Pedro Henrique Almeida de

7

Souza Rocha. O presidente apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2)Avisos e

8

Esclarecimentos. 3) Aprovação das Atas das reuniões 185, 186, 187, 190 e 196. 4) Agendamento do Workshop do DCC.

9

5) Reestruturação das Câmaras do DCC. 6) Apresentação do Plano de trabalho da Chefia. 7) Criação do relatório técnico

10

do DCC. 1) Assuntos Gerais. A) O prof. Joaquim informou que a pedido do Sr. Georges foi necessário a inclusão do

11

texto básico citado na Ata da Reunião 195 da A.D.. Ele apresentou a ata com o referido texto que contem os seguintes

12

dizeres “Em resposta à Resolução CEPE no 098, de 23 de maio de 2012, o DCC informa que a Assembleia

13

Departamental, em sua 195a. reunião, aprovou a troca definitiva da vaga do “Concurso na área de Ciência da

14

Computação” para a vaga do Concurso na área de “Sistemas de Informação”. Os membros da assembleia concordaram

15

e autorizaram esta alteração não julgando necessário submeter a ata à nova a aprovação. B) O representante discente

16

Pedro perguntou se o churrasco pode ter a participação dos representantes discentes membros da A.D. O prof. Neumar

17

respondeu que sim, com o de acordo dos demais membros. 2)Avisos e Esclarecimentos. O prof. Joaquim comunicou

18

que participou de uma reunião com o prof. Scolforo, na sexta-feira dia 22/06, e informou que haverá concurso em breve

19

para docentes e que provavelmente também serão contratados um técnico de informática e um administrador. Informou

20

ainda que a fachada do DCC será arrumada para semana esaliana que ocorrerá no mês de setembro. O prof. André

21

Zambalde questionou se serão previamente definidos os temas abordados neste concurso para suprir as carências do

22

DCC em determinadas áreas. O Assunto foi discutido e após alegações o prof. Joaquim propôs já estabelecer as bancas

23

dos concursos a proposta foi aprovada. Logo após perguntou

24

estabelecidas nesta ou em próxima reunião. O prof. Raphael manifestou apoio a proposta do estabelecimento das bancas

25

de concurso, nesta reunião. Desta forma foi inserido o item 8 de pauta: Montagem das bancas de concurso de docente. 3)

26

Aprovação das Atas das reuniões 185, 186, 187, 190 e 196. Foram lidas, corrigidas e aprovadas as atas das reuniões

27

185, 186, 187, 190 e 196. O prof. Heitor chegou após aprovação da ata 190 às 14h40m . 4) Agendamento do

28

Workshop do DCC. O prof. Joaquim esclareceu sobre o que é e quais são os objetivos do Workshop do DCC e arguiu a

29

A.D. sobre possíveis datas para agendamento do mesmo bem como se haviam propostas e sugestões. O prof. Neumar

30

sugeriu a data de 6 de julho e complementando a proposta do prof. Leonardo o prof. Joaquim sugeriu a data de 03 de

31

agosto condicionado a manutenção da greve até esta data . Se as aulas reiniciarem o workshop será agendado para 4 de

32

agosto. As propostas tiveram apoio e com 9 votos a favor e 5 contra foi vencedora a proposta do prof. Joaquim. 5)

33

Reestruturação das Câmaras do DCC. O prof. Joaquim leu sobre o regimento do DCC no que diz respeito à

a assembleia se a composição das bancas seriam
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composição das câmaras e esclareceu dúvidas. Apresentou a situação atual das Câmaras do DCC e a necessidade de

2

reestruturação em algumas delas. Após discussões ficaram estabelecidas: Câmara de graduação composta pelos profs.

3

Heitor (presidente), Sanderson (membro), e João Giacomin (membro), Câmara de Pesquisa Ana Paula (presidente),

4

Denilson (membro), Heitor (membro), Sanderson (membro). Câmara de Extensão, José Monserrat (presidente), Tales

5

(membro), Pedro Henrique Almeida de Souza Rocha (membro rep. Disc.) e Bruno de Oliveira Schneider (membro).

6

Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu. André Zambalde (presidente), Rêmulo (membro), Paulo Bermejo (membro).

7

Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu, o prof. Sanderson propôs que esta câmara seja temporariamente desativada, e

8

quando for necessário que o departamento a reestabeleça. Após votação a proposta foi aprovada com 4 abstenções. 6)

9

Apresentação do Plano de trabalho da Chefia. Foi proposto pelo prof. Tales que este assunto seja discutido no

10

Workshop do DCC, a proposta foi aprovada. 7) Criação do relatório técnico do DCC. O prof. Joaquim esclareceu sobre

11

o que é, quais são as características do relatório técnico, apresentou as regras disponíveis no site da editora da UFLA e

12

abriu o assunto para discussões. O prof. André Pimenta ressaltou sobre o auxílio que os relatórios técnicos podem dar nas

13

pesquisas e publicações. O prof. Tales propôs que este assunto seja adiado e discutido no Workshop do DCC. A proposta

14

foi votada e teve 10 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. 8) Montagem das bancas de concurso de docente. O prof.

15

Joaquim reapresentou o assunto e após discussões ficaram estabelecidas as bancas de concurso para docente nas áreas de

16

Ciência da Computação e Eletrônica. Sendo que a banca de Ciência da Computação será composta pelos profs. Denilson

17

Alves Pereira (presidente), Leonardo Andrade Ribeiro (membro), Joaquim Quinteiro Uchôa (membro), Sanderson

18

Lincohn Gonzaga de Oliveira (membro), Tadayuki Yanagi Júnior (membro), Danton Diego Ferreira (suplente), Wilian

19

Soares Lacerda (Suplente). O prof. Heitor saiu as 16h12m. A banca de Eletrônica será composta pelos docentes João

20

Carlos Giacomin (presidente), Luiz Henri que Andrade Correia (membro), Joaquim Quinteiro Uchôa (membro), Tales

21

Heimfarth (membro), Danton Diego Ferreira (membro), Giovanni Francisco Rabelo (membro), André Luiz Zambalde

22

(suplente). A proposta de composição foi colocada em votação, pelo prof. Joaquim, e foi aprovada por unanimidade. O

23

Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 16 horas e 20 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos

24

Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da

25

mesma. Lavras, 25 de junho de 2012.
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