ATA DA 200ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 05 de outubro de 2012

1

Realizada às oito horas e vinte e quatro minutos do dia cinco de outubro 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,

4

Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello

5

Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moreaes Júnior, João Carlos Giacomin, Juliana Galvani

6

Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza

7

Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Tales Heimfarth, Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo

8

Anderson Laudelino Pereira e do representante discente Rodrigo Teixeira Moreira Caldas. O presidente apresentou os

9

itens de pauta na seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e Esclarecimentos. 3) Aprovação da Ata da reunião 199.

10

4) Cancelamento de Turma Z das disciplinas ofertadas pelo DCC.5) Adiantamento da saída para pós-doutorado do prof.

11

Sanderson de ago/2013 para mai/2013. 6) Oferta de cursos Lato sensu pelo DCC. Após a apresentação da pauta o prof.

12

Joaquim sugeriu que o item 6 de pauta fosse trocado com o item 3 devido a sua significância, a alteração foi aprovada. 1)

13

Assuntos Gerais. O prof. Joaquim abriu para exposições de assuntos gerais. A) A profa. Ana Paula informou que em

14

reunião com a profa. Soraya, pró-reitora de graduação, foram solicitados esclarecimentos sobre a criação de disciplinas

15

de graduação para serem ofertadas como eletivas juntamente com a pós-graduação. Informou que comunicou à Pró-

16

reitora que tanto a criação destas disciplinas quanto a sua forma de oferta foi submetida à aprovação da A.D. do DCC.

17

Por fim a profa. Soraya informou que iria verificar junto aos demais programas de pós-graduação sobre esta forma de

18

oferta de disciplinas e que posteriormente divulgaria um parecer sobre o assunto. B) A profa. Ana Paula informou

19

também que na mesma ocasião foi pautada como assunto a Lei de Cotas que será implementada a partir do próximo

20

processo seletivo de ingresso na UFLA, onde serão utilizadas todas as formas de avaliação, contemplando assim, o PAS,

21

SISU, ENEM e demais processos seletivos da Universidade certamente incluindo o processo seletivo para os cursos de

22

pós-graduação. 2) Avisos e Esclarecimentos. A) O prof. Joaquim comunicou a ausência justificada da profa. Marluce e a

23

ausência informada dos professores Paulo Bermejo e Rêmulo. B) O prof. Joaquim informou também que há um curso de

24

capacitação na UFLA que contempla os gestores administrativos, como chefes de departamento, coordenadores de curso

25

e pró-reitores, e que ele está participando deste treinamento. Informou ainda que, por ocasião da aula de 04/10 foi

26

discutida a questão das ausências, e que o chefe de departamento tem autonomia e responsabilidade para a gestão destas

27

faltas cabendo-lhe até se for o caso o corte do ponto do docente ou funcionário sob sua responsabilidade, o que vale

28

inclusive para ausências não justificadas em reuniões. C) O prof. Joaquim manifestou sua preocupação quanto ao caso do

29

prof. Ahmed que deveria estar no Canadá para seu curso de pós-doutorado e que o mesmo já foi visto por vários colegas

30

na cidade de Lavras bem como vem solicitando atendimento da secretaria do DCC. Prof. Joaquim informou que entrará

31

em contato com o prof. Ahmed para obter maiores esclarecimentos, D) Sobre a solicitação de suplentes para os

32

representantes dos Centros Acadêmicos do BCC e BSI, o prof. Joaquim informou que foi verificado que no Regimento

33

do CUNI prevê suplentes para as representações, porém o Regimento do DCC não contempla suplência, o que impede o

34

atendimento por enquanto. Informou que pode haver alterações no regimento e tão logo elas ocorram buscar-se-á o
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1

atendimento desta solicitação. E) O prof. Joaquim informou que na reunião do CUNI ocorrida no dia 02/10 foi levantada

2

a questão da contratação dos docentes temporários e principalmente o prazo de vigência do contrato que tem previsão de

3

ir até março/2013, sendo que o semestre letivo tem previsão de término em abril. A reitoria informou que está lutando

4

junto ao MEC e ao Ministério de Planejamento e Gestão para estender estes contratos até o mês de abril/2013. F) O Prof.

5

Joaquim comunicou também que o Setor de Transportes da UFLA está restringindo o atendimento às solicitações de

6

transporte externo, por conta de problemas diversos, como restrição do quadro, e que estão sendo evitadas viagens com

7

motoristas contratados. Assim, viagens mais constantes como para Belo Horizonte, serão feitas diariamente, pois haverá

8

um microônibus com horário a ser definido para fazer este trecho. Demais casos serão submetidos a apreciação deste

9

setor. F) O prof. Joaquim falou sobre a dificuldade de negociação com o clube da ADUFLA, no que diz respeito à bebida

10

a ser consumida no churrasco de confraternização do DCC previsto para o dia 09/12. Expôs a possibilidade de realizar o

11

evento no SindUFLA e após esclarecimentos e opiniões ficou estabelecido definir um posicionamento junto a ADUFLA.

12

G) Foi comunicado pelo prof. Joaquim que haverá hoje às 9:30h uma reunião na qual será discutido o edital de abertura

13

dos cursos de Lato sensu e que os atuais e eventuais coordenadores de curso foram convocados, assim alguns membros

14

da A.D. terão que sair mais cedo da AD, para participarem desta reunião. 3) Oferta de cursos Lato sensu pelo DCC. O

15

prof. Joaquim apresentou as normas para oferta dos cursos Lato sensu e principais tópicos e informou que visando o

16

atendimento das atuais regras cada curso deverá apresentar um novo PPC. Abriu para discussões e a profa. Ana Paula

17

sugeriu que o DCC foque em um objetivo e verifique se há a viabilidade de oferta. O prof. Joaquim propôs que seria

18

interessante a oferta de pelo menos 3 cursos, pois a disponibilidade de recursos do DCC para incentivos a publicações,

19

determinadas aquisições previstas em lei e viabilidade de investimentos são frutos dos recursos advindos dos cursos de

20

Lato sensu. O prof. Eric mostrou-se preocupado quanto ao tipo de cobrança e/ou exigência que poderá ser cobrada dos

21

alunos. A profa. Ana Paula, informou que as cobranças quanto a execução dos trabalhos, cumprimento de prazos, etc.

22

poderão ser feitas sem maiores problemas. Dessa forma foi identificada a possível oferta dos cursos ASI, ARL e

23

aguardando confirmação do prof. Bermejo sobre o MBA em Governança e Gestão da Inovação. 4) Aprovação da Ata

24

da reunião 199. Este item será apreciado em próxima A.D.. 5) Cancelamento de Turma Z das disciplinas ofertadas

25

pelo DCC. O prof. Joaquim passou a palavra à profa. Ana Paula que apresentou os pontos negativos de uma turma Z

26

principalmente no que se refere a dificuldade de aprovação devido ao alto índice de ausências, o que impossibilita o

27

aprendizado. Após discussões o prof. Joaquim propôs que todas as turmas Z sejam canceladas com exceção daquelas que

28

o docente responsável solicite sua manutenção, a proposta teve apoio. O prof. Antônio Maria propôs que todas as turmas

29

Z sejam ofertadas e apenas o docente que queira solicite seu cancelamento, a proposta teve apoio. O representante

30

discente Rodrigo manifestou apoio a oferta à proposta do prof. Antônio Maria e ressaltou que apesar de nunca ter

31

precisado de cursar uma turma Z, o seu dever era repassar a opinião da comunidade acadêmica que é contra a proposta de

32

cancelamento de todas as turmas Z do DCC. A profa. Juliana informou sobre o alarmante índice de ausência e

33

reprovações nas turmas de AED-I. O prof. João Giacomin propôs cancelar as turmas Z para os primeiros períodos dos

34

cursos ofertados pelo DCC, pois falta conhecimento sobre a demanda das disciplinas e maturidade para o aluno assumir
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este tipo de responsabilidade, a proposta teve apoio. O prof. Eric mostrou-se preocupado quanto a quantidade de turmas

2

que poderão ser abertas posteriormente em decorrência disto. O prof. Heitor sugeriu uma ação conjunta entre DCC, DEX

3

e DEG para fazer um controle maior sobre a oferta das turmas. Para encaminhamento, a AD deciciu inicialmente avaliar

4

a proposta do prof. Joaquim, uma vez que ela era totalmente excludente às outras duas. Colocada em votação, a proposta

5

do prof. Joaquim, foi reprovada com 8 votos a favor, 9 contra e 3 abstenções. Confrontando as propostas do prof.

6

Antônio Maria com a do prof. João Giacomin a proposta o deste foi aprovada com 16 votos a favor 3 contrários e 2

7

abstenções. 6) Adiantamento da saída para pós-doutorado do prof. Sanderson de ago/2013 para mai/2013. O prof.

8

Joaquim passou a palavra ao prof. Sanderson que esclareceu sobre os motivos da proposta, e que, se ele fosse liberado

9

para o pós-doutorado em agosto, conforme previsto inicialmente, teria que deixar as disciplinas lecionadas por ele no

10

meio do primeiro semestre de 2013. Após esclarecimentos o prof. Eric propôs que se apoie a proposta. A proposta teve

11

apoio e foi aprovada com 3 abstenções. O prof. Heitor pediu para que constasse sua preocupação quanto o possível

12

acréscimo de carga didática e contratação de docentes permanentes e temporários. Após essa fala, o Presidente deu por

13

encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 10 horas e 05 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a

14

presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 05 de

15

outubro de 2012.
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