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Realizada às quinze horas do dia dezenove de setembro de dois mil e doze, na sala de reuniões do Departamento de 1 

Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos 2 

seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de 3 

Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello 4 

Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moreaes Júnior, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, 5 

Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Pereira Rodrigues, Neumar Costa Malheiros, Paulo 6 

Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; do representante 7 

técnico-administrativo Anderson Laudelino Pereira e do representante discente Lucas Vicente Leite, Pedro Henrique 8 

Almeida de Souza Rocha e Rodrigo Teixeira Moreira Caldas. O presidente apresentou os itens de pauta na seguinte 9 

ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e Esclarecimentos. 3) Aprovação da Ata da reunião 198. 4)  Redistribuição 10 

das disciplinas da profa. Claudiane. 5) Aprovação dos relatórios de viagem.  6) Criação da disciplina “Dissertação 11 

de Mestrado”, do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. 7) Composição da Câmara de 12 

Graduação. 8) Composição da Câmara de Pós-Graduação / Estabelecimento da comissão para criação de 13 

mestrado profissional. 9) Resposta da comissão de avaliação da viabilidade de contratação de docente em regime 14 

de 20horas semanais. O presidente solicitou a inserção de mais três itens à pauta, sendo eles: A) Solicitação do C.A. 15 

para colocação de armários ao lado dos laboratórios. B) Solicitação do prof. Paulo Bermejo de substituição de 16 

coordenador do curso GTI. C) Aprovação de relatório semestral dos profs. João Carlos Giacomin e Marluce Rodrigues 17 

Pereira. As inserções foram colocadas em votação e aprovadas para serem apreciadas por ordem de apresentação no fim 18 

da pauta principal. 1) Assuntos Gerais. A) O prof. Joaquim comunicou o retorno do curso de pós-doutorado dos profs. 19 

Luiz Henrique e Paulo Bermejo. B) O prof. Luiz Henrique solicitou providências para o conserto dos aparelhos de ar 20 

condicionado do GRUBI, o prof. Joaquim informou que a solicitação do serviço já foi feita, porém o serviço não foi 21 

realizado devido a burocracia que envolve o processo. C) O prof. Paulo Bermejo falou sobre o trabalho realizado no seu 22 

pós-doutorado e publicações em revistas e congressos que foram gerados com os resultados obtidos e que ainda há dois 23 

em fase de finalização. D) O prof. Eric aproveitou para comunicar sobre o projeto de extensão que realiza com os alunos 24 

de ensino médio objetivando prepará-los para a Olimpíada Brasileira de Informática, para isso conta com a ajuda da 25 

aluna de graduação Carolina que ministra algumas aulas e acompanha os alunos em laboratório. E) O prof. Joaquim deu 26 

as boas vindas ao servidor técnico Sr. Anderson Laudelino que está substituindo o antigo representante, o Sr. Eder 27 

Teixeira de Andrade. F) O representante discente Rodrigo informou que o centro acadêmico está planejando projetos de 28 

aplicativos móveis e convidou os docentes que tenham interesse em participar para trabalharem juntos. O prof. Raphael 29 

se manifestou e informou que também está com projetos na área e pode interagir com o Centro Acadêmico. G) A profa. 30 

Ana Paula informou, que conforme Resolução do CEPE n
o 
166 de 18/09/2012, nenhum professor poderá dar avaliações 31 

em setembro somente a partir de primeiro de outubro, informou que isso foi uma solicitação do diretório acadêmico. H) 32 

A profa. Ana Paula informou ainda que, o curso de Sistemas de Informação ganhou o conceito de 4 estrelas no Guia do 33 
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Estudante.  2)Avisos e Esclarecimentos. A) O prof. Joaquim informou sobre a festa de confraternização do DCC 1 

prevista para 15 de dezembro 2012, no clube de campo da ADUFLA e que esta deverá ser realizada com recursos dos 2 

professores. B) O prof. Joaquim informou que sobre a contratação dos docentes temporários, há complicadores que serão 3 

discutidos pelo prof. Scolforo em Brasília e que há uma previsão de resposta para a próxima segunda-feira. 3) 4 

Aprovação da Ata da reunião 198.  Após leitura e apreciação, o prof. Bruno propôs que se aprove a ata, que foi 5 

aprovada por unanimidade. 4) Redistribuição das disciplinas da profa. Claudiane.  O prof. Joaquim informou que a 6 

professora temporária Claudiane foi aprovada com bolsa no mestrado do PPGCC e que devido a isto ela abdicou do 7 

cargo que ocupava no DCC e apresentou a questão da distribuição das disciplinas que estavam sob sua responsabilidade, 8 

inclusive as do primeiro semestre letivo de 2012. Após discussões ficou definido, para esse semestre letivo, as seguintes 9 

atribuições: o prof. Paulo Bermejo assumiria a turma de Linguagens de Programação I; o prof. André Grützmann ficará 10 

com uma turma teórica de Algoritmos e Estrutura de Dados I e uma turma teórica de Algoritmos e Estrutura de Dados II; 11 

e o professor Luiz Henrique se responsabilizará pela disciplina de Organização de Computadores. 5) Aprovação dos 12 

relatórios de viagem.  O prof. Joaquim apresentou os relatórios de viagem dos professores: A) Cristiano Leite de Castro, 13 

participação em Comissão Examinadora de Concurso para professor efetivo na área: Ciências da Computação / Sistemas 14 

de Computação; instituição: Universidade Federal de Ouro Preto, de 12/03/2012 a 15/03/212, na cidade de João 15 

Monlevade  - MG. B) Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, reuniões do ANDES, de 28 a 30/03/2012, na cidade de 16 

Brasília - DF. C) Cristiano Leite de Castro, participação em banca de concurso público no departamento de computação 17 

da UFVJM, campus Diamantina, de 27/05/2012 a 31/05/2012, na cidade de Diamantina - MG. D) Heitor Augustus 18 

Xavier Costa, participação na banca de defesa de mestrado na FACOM da UFU, de 19 a 21/04/2012, na cidade de 19 

Uberlândia - MG. E) Ana Paula P. Melchiori, participação visita de campo do projeto dos Museus da UFLA, de 04 a 20 

05/05/2012, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. F) Juliana Galvani Greghi, reunião para continuidade do projeto de 21 

doutorado, de 15/06/2012, na cidade de Campinas - SP. G) Heitor Augustus Xavier Costa , participação no Simpósio de 22 

Qualidade de Software de 11 a 15/06/2012, na cidade de Fortaleza - CE. H) Ana Paula Piovesan Melchiori, participar do 23 

Congresso de Coordenadores  da Sociedade Brasileira de Computação, 15/07/2012 a 20/07/2012, na cidade de Curitiba - 24 

PR. I) Sanderson L. Gonzaga de Oliveira, participar do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 2012, de 16 a 25 

20/07/2012, na cidade de Curitiba - PR. J) Juliana Galvani Greghi, reunião para continuidade do projeto de doutorado em 26 

03/08/2012, na cidade de Campinas - SP. K) Neumar Costa Malheiros, reunião com grupo de pesquisa no Instituto de 27 

Computação/UNICAMP para desenvolvimento das atividades de doutorado de 13/08/2012 a 15/08/2012, na cidade de 28 

Campinas - SP. L) Luiz Henrique Andrade Correia, participação em banca de qualificação de doutorado – UFMG, 29 

Departamento de Engenharia Elétrica, de 16 a 17/08/2012, na cidade de Belo Horizonte - MG. M) Juliana Galvani 30 

Greghi, reunião para continuidade do projeto de doutorado em 24/08/2012, na cidade de Campinas - SP. N) Heitor 31 

Augustus Xavier Costa, Reunião com Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software da COPPE/USP, de 22 a 32 

24/08/2012, na cidade de São Paulo - SP. O) Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Participação no Curso IPV6 do NIC. br 33 

de 27 a 31/08/2012, na cidade de Belo Horizonte - MG. P) Luiz Henrique Andrade Correia, para assinar documentos 34 
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referentes a projeto de pesquisa sob sua responsabilidade na Polícia Federal, em 27/08/2012, na cidade de Varginha - 1 

MG. Q) Luiz Henrique Andrade Correia, reunião Projeto Morelit, no DCC/UFMG em 30/08/2012, na cidade de Belo 2 

Horizonte - MG. R) Antônio Maria Pereira de Resende, comparecimento em entrevista agendada na Polícia Federal para 3 

emissão de passaporte, em 17/09/2012, na cidade de Varginha - MG. O prof. Monserrat propôs a aprovação dos 4 

relatórios, que foram aprovados por unanimidade.       6) Criação da disciplina “Dissertação de Mestrado”, do 5 

programa de pós-graduação em Ciência da Computação.  O prof. Joaquim apresentou a ementa da disciplina 6 

Dissertação de Mestrado para apreciação e proposta de criação. Após avaliação a criação da disciplina foi aprovada por 7 

unanimidade. 7) Composição da Câmara de Graduação. O Prof. Joaquim leu o memorando do prof. Heitor que solicita 8 

a permanência dos coordenadores dos cursos BCC e BSI na câmara de graduação, principalmente no que diz respeito à 9 

distribuição de disciplinas. Os respectivos coordenadores, professores Tales e Ana Paula apresentaram suas justificativas 10 

em não permanecerem na respectiva câmara. Após discussões o prof. Tales sugeriu que a câmara deveria ter um membro 11 

de cada colegiado. O prof. Antônio Maria chegou as 16h17.  O prof. Eric propôs o encaminhamento de verificar ser era 12 

de interesse da assembleia a reestruturação da câmara. Colocada em votação, a Assembleia Departamental decidiu por 13 

ampla maioria pela alteração da câmara atual, com 17 votos a favor, 3 abstenções e 4 votos contrários. O prof. Luiz 14 

Henrique propôs os nomes dos profs. Heitor, Ana Paula e Tales para comporem a câmara e o prof. Wilian propôs os 15 

nomes dos profs. Eric, Ana Paula e Tales. A proposta do prof. Wilian teve 4 votos a favor e 7 abstenções a 14 contrários 16 

e a proposta do prof. Luiz Henrique 13 votos a favor e 7 abstenções, 5 contrários, sendo vencedora a proposta do prof. 17 

Luiz Henrique. Os profs. Tales e Marluce saíram às 16h44. 8) Composição da Câmara de Pós-Graduação/ 18 

estabelecimento da comissão para criação de mestrado profissional. Após apresentação do assunto pelo prof. 19 

Joaquim em consulta à Assembleia Departamental, ficou definida que a composição da Câmara de Pós-Graduação, será 20 

estabelecida em A.D. futura e a comissão de criação de mestrado profissional será composta pelos professores Luiz 21 

Henrique, Paulo Bermejo e Raphael, sob a presidência do prof. Paulo. Esta comissão avaliará a viabilidade de criação do 22 

curso bem como possíveis temas áreas de concentração e terá um prazo de 60dias para apresentar o parecer final. 9) 23 

Resposta da comissão de avaliação da viabilidade de contratação de docente em regime de 20horas semanais.  O 24 

prof. Eric leu o parecer em anexo a esta ata e, após discussões, ficou estabelecido que, o DCC não implantará este tipo de 25 

regime de contratação sem um amparo legal da UFLA, bem como avaliar experiências de outros departamentos que 26 

implantaram ou implantarão este tipo de processo seletivo para docentes. 10) Solicitação do Centro Acadêmico - C.A. 27 

para a colocação de escaninhos no DCC. O representante discente Lucas apresentou a proposta e a necessidade de 28 

alocação de recursos do C.A. com certa urgência, haja vista o prazo de envio de pedidos de compras à PROPLAG. Após 29 

discussões, ficou definido que não será disponibilizado espaço nos corredores do DCC para colocação dos escaninhos, 30 

porém o DCC entende que é uma boa ideia e que os escaninhos deveriam estar alocados em outro setor da UFLA, como 31 

por exemplo, o centro de convivência. O prof. Sanderson chegou as 17h22. 11) Solicitação de substituição de 32 

coordenador do GTI.  O prof. Joaquim leu a solicitação do prof. Paulo Bermejo, que justifica a solicitação devido ao 33 

afastamento do prof. André Zambalde por motivos de campanha eleitoral. Após discussões foi aprovada por unanimidade 34 
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a solicitação e a indicação do nome do prof. Paulo Bermejo em substituição ao prof. André Zambalde. 12) Aprovação 1 

dos RAD’s dos profs. João Carlos Giacomin e Marluce Rodrigues Pereira: O prof. Joaquim leu um e-mail da CPPD, 2 

que informa os procedimentos de progressão dos professores que têm este direito no período de junho/2012 até 3 

outubro/2012 e esclareceu que as progressões serão feitas no final do primeiro semestre letivo 2012. Apresentou os 4 

RAD’s dos profs. João Carlos Giacomin e Marluce Rodrigues Pereira, submetendo-os a aprovação. Os relatórios foram 5 

aprovados por unanimidade. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 17 horas e 05 6 

minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada 7 

pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 19 de setembro de 2012. 8 


