ATA DA 198ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 13 de agosto de 2012

1

Realizada às quatorze horas e quarenta e três minutos do dia treze de agosto 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 Grützmann, André Pimenta Freire, Bruno

4

de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Hermes

5

Pimenta de Moreaes Júnior, João Carlos Giacomin, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique

6

Andrade Correia, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Tales Heimfarth; do

7

representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade e do representante discente Pedro Henrique Almeida de

8

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

9

Esclarecimentos. 3) Aprovação da Ata da reunião 197. 4) Aprovação ad Referendum do RAD da profa. Ana Paula. 5)

10

Relatórios semestrais 2012/1. 6) Contratação de docente em regime de 20h semanais. 7) Inclusão do índice H-Scopus

11

como critério no plano de apoio à pesquisa do DCC / Solicitação de apoio dos profs. Ahmed, Denilson e Marluce para

12

publicação em periódico ainda não avaliado no Qualis. 8) Pedido de prorrogação de afastamento do prof. Ahmed. 9)

13

Composição da Câmara de Graduação. 10) Relatório Técnico do DCC. 1) Assuntos Gerais. A) O prof. Joaquim deu as

14

boas vindas ao prof. André Grützmann, que agradeceu a confiança e apresentou-se formalmente a Assembleia

15

Departamental. B) O prof. Luiz Henrique comunicou seu retorno oficial do afastamento de pós-doutorado em Portugal.

16

C) A profa. Ana Paula informou sobre a Resolução CEPE que trata do adiamento do calendário escolar 2012/1 e também

17

do tratamento especial para os alunos afastados para estágio internacional ou para o programa ciência sem fronteiras.

18

Informou que um novo calendário será estabelecido após a greve, definindo calendário para a reposição das aulas.

19

Enfatizou que os alunos em tratamento especial terão o direito de repor as aulas via ambiente virtual (enquanto estiverem

20

no exterior) ou presencialmente (quando retornarem do estágio);. 2)Avisos e Esclarecimentos. A) O prof. Joaquim

21

apresentou à Assembleia as justificativas de ausência dos seguintes membros: prof. Wilian – participação em banca de

22

qualificação; prof. Antonio Maria – problemas de saúde em família; profa. Marluce: problemas de saúde em família;

23

prof. André Saúde – reunião com o reitor; representante discente Lucas Vicente – realização de cirurgia. B) O Prof.

24

Joaquim apresentou o Parecer Ass. Tec. Leg. – PRGDP/UFLA/094/2012, em resposta ao Memorando 085/DCC, que

25

trata do interstício entre licença capacitação e o afastamento para treinamento de pós-doutorado. O parecer informava

26

que não havia necessidade de interstício entre os dois tipos de afastamento. Prof. Luiz Henrique chamou a atenção para a

27

necessidade de interstício após o afastamento para pós-doutorado por exigência da CAPES C) O prof. Joaquim deu

28

ciência aos demais membros sobre uma reunião ocorrida na PRGDP que teve como pauta o adicional noturno. E

29

conforme despacho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi esclarecido que: os servidores ocupantes de

30

cargo de confiança e os integrantes de carreiras que exigem integral dedicação ao serviço não fazem jus à percepção do

31

adicional por serviços extraordinários ou adicional noturno. D) O prof. Joaquim esclareceu sobre o atraso nas obras do

32

DCC e providências que estão sendo tomadas para minimizá-lo. E) O rep. técnico Eder informou que a partir da próxima

33

reunião quem assumirá suas atividades perante a A.D. será o servidor Anderson Laudelino Pereira, que foi eleito por seus
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pares para compor a A.D. 3) Aprovação da Ata da reunião 197. O prof. Joaquim leu a ata da A.D. 197, que após

2

pequenas correções foi aprovada por unanimidade. 4) Aprovação ad Referendum do RAD da profa. Ana Paula. O

3

prof. Joaquim apresentou o RAD 2011/2 da profa. Ana Paula que após apreciação da A.D. foi aprovado por

4

unanimidade. 5) Relatórios semestrais 2012/1. O prof. Joaquim apresentou as Resoluções CUNI 038 de 2006 e 061 de

5

2011 para esclarecer dúvidas que surgiram quanto aos critérios exigidos para progressão docente. Ele ressaltou que a

6

Resolução CUNI 038 apontava a necessidade do cumprimento, pelo docente, do interstício de dois anos no nível

7

respectivo, mediante avaliação de desempenho, ou interstício de quatro anos de atividade em órgão público. Assim

8

sendo, entende-se que a avaliação é realizada sobre o biênio e não sobre o semestre letivo. Dessa forma, informou que

9

estaria havendo um equívoco da CPPD quanto a este assunto, que estava aguardando o término do semestre letivo,

10

interrompido por conta da greve, para proceder às progressões. O Departamento de Ciência da Computação possui hoje 6

11

(seis) docentes em situação de progressão, os professores Ahmed Ali Abdalla Esmin, Denilson Alves Pereira, José

12

Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Raphael Winckler de Bettio e Wilian Soares Lacerda. Dessa forma os relatórios

13

semestrais desses docentes foram submetidos à A.D. e aprovados por 17 votos a favor e 2 abstenções. 6) Contratação

14

de docente em regime de 20h semanais. O prof. Joaquim comunicou que, em reunião ocorrida na Reitoria com o prof.

15

João Chrysóstomo, foi apresentada a proposta de contratação de docente em regime de 20 horas semanais sem dedicação

16

exclusiva. Nesta modalidade de contratação uma vaga de docente em regime de dedicação exclusiva (DE) de 40 horas

17

semanais, que tem equivalência de 1,7, seria transformada em 3 vagas de docentes de 20 horas semanais que possui

18

equivalência de 0,5. O prof. Neumar registrou saída às 16h07m. Foram abertas as discussões e por fim o prof. Eric

19

propôs estabelecer uma comissão para verificar questões legais, critérios e possíveis exigências a serem feitas bem como

20

definição de questões estabelecidas em edital etc. A proposta foi aprovada com 10 votos a favor, 2 abstenções e 6 votos

21

contrários. Assim estabeleceu-se a comissão formada pelos profs. Eric, Juliana e João Giacomin. 7) Inclusão do índice

22

H-Scopus como critério no plano de apoio à pesquisa do DCC / Solicitação de apoio dos profs. Ahmed, Denilson e

23

Marluce para publicação em periódico ainda não avaliado no Qualis. O prof. Joaquim passou a palavra ao professor

24

Denilson que recordou os critérios de classificação de periódicos e conferências citados no plano estratégico que tem

25

como base o QUALIS. Informou que tem um artigo enviado por ele, pelo prof. Ahmed e pela profa. Marluce para um

26

congresso, o qual será publicado em uma revista com classificação H-Scopus, mas sem classificação JRE nem Qualis. O

27

Prof. Denilson informou que, se esta revista for avaliada pela CAPES, deverá receber calssificação B2 ou B3. Esta

28

avaliação deverá ser realizada assim que o artigo foi inserido no sistema da CAPES. Em vista da publicação futura do

29

artigo na revista, o Prof. Denilson solicitou apoio financeiro para custear a inscrição no congresso, o que é exigência para

30

a publicação do artigo. Após discussões o prof. Joaquim colocou o assunto em discussão dividindo em dois pontos.

31

Primeiro a solicitação de apoio dos profs. Ahmed, Denilson e Marluce para publicação em periódico ainda não avaliado

32

no Qualis. O prof. Rêmulo propôs aprovar a solicitação, que teve apoio e foi aprovada por 13 votos a favor, 2 votos

33

contra e 3 abstenções. O prof. Giacomin considerou mal esclarecida a questão, visto que no Plano Estratégico para

34

Pesquisa do DCC foi determinado que o incentivo financeiro será autorizado após a publicação em periódico, o que não é
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o caso da solicitação do Prof. Denilson. O rep. técnico Eder registrou saída às 16h40m. Em segundo lugar foi apreciada a

2

inclusão do índice H-Scopus como critério no plano de apoio à pesquisa do DCC, o assunto foi colocado em discussão e

3

decidiu-se incluir em próxima pauta a revisão do plano estratégico do DCC e avaliar a inclusão do índice H-Scopus,

4

além do apoio à publicação em área multidisciplinar. 8) Pedido de prorrogação de afastamento do prof. Ahmed. O

5

prof. Eric comentou que possivelmente o CNPq entrará em greve. O Prof. Hermes registrou saída às 16h50m. A profa.

6

Ana Paula comentou que o retorno do prof. Ahmed possibilitaria outros afastamentos. Prof. Eric comentou que se as

7

aulas fossem reiniciadas em setembro, possivelmente o segundo semestre de 2012 começaria no início de novembro.

8

Essa observação foi tomada pela A.D. para elaboração das propostas. A profa. Juliana registrou saída às 16h55m.

9

Atendendo a pedidos, o prof. Joaquim leu trechos das atas da 166 a e da 186a reuniões da A.D. que tratam sobre a

10

solicitação e prorrogação do afastamento de pós-doutorado do prof. Ahmed e, após discussões, o prof. Giacomin propôs

11

aprovar a solicitação de prorrogação de afastamento até 31/10 e o prof. Denilson propôs aprovar o afastamento até 30/11.

12

As propostas excludentes foram colocadas em votação e foi vencedora a proposta do prof. Giacomin com 9 votos a favor,

13

4 votos contrários e 3 abstenções. 9) Composição da Câmara de Graduação. Este item será apreciado em próxima

14

A.D. . 10) Relatório Técnico do DCC. O prof. Joaquim comunicou que em reunião com o prof. Renato Paiva sobre o

15

Relatório Técnico do DCC foram esclarecidas dúvidas e foi sugerido pelo prof. Renato não utilizar a série Boletim

16

Técnico da Editora, nem nomear a publicação como Relatório Técnico. O assunto não foi submetido à discussão, por

17

conta do tempo adiantando da A.D. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 17 horas e 20

18

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

19

pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 13 de agosto de 2012.
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