
 

 

 

ATA DA 201ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS  

UFLA, 22 de outubro de 2012 

 

Página 1 de 2 

 

Realizada às onze horas e dez minutos do dia vinte e dois de outubro de dois mil e doze, na sala de reuniões do 1 

Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, 2 

com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André 3 

Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor 4 

Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani 5 

Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza 6 

Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Olievria; do representante 7 

técnico-administrativo Anderson Laudelino Pereira e dos representantes discentes Lucas Vicente Leite, Pedro Henrique 8 

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

ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e Esclarecimentos. 3) Aprovação das Atas das reuniões 199 e 200. 4)  10 

Redistribuição de disciplinas para 2012/2. 5) Normas para distribuição de disciplinas. 6)  Inclusão de representante 11 

discente do PPGCC na AD do DCC. 7) Aprovação de Entidade de Extensão. 8) Reavaliação da regra que permite 12 

orientadores externos à universidade em TCCs do DCC. 1) Assuntos Gerais.  O prof. Joaquim abriu para exposições de 13 

assuntos gerais. A) O prof. Luiz Henrique sugeriu que fossem abordados apenas os itens 4 e 5 de pauta.  A sugestão foi 14 

acatada pela A.D., portanto, os demais itens serão abordados na próxima reunião. B) O prof. Joaquim informou que, em 15 

conversas com o prof. João Chrysóstomo e a profa.Valéria foram discutidas as vagas de professor equivalente  e técnicos 16 

para o DCC. Prof. Joaquim informou que as vagas de docentes já foram liberadas pelo MEC, mas há a necessidade de 17 

uma adequação nas normas e que não há ainda previsão de lançamento do respectivo edital de concurso para docente.  18 

Sobre as vagas para técnicos, informou que ainda não há definição, mas que tem lutado pelas vagas do DCC: i) técnico 19 

em eletrônica; ii) administrador do DCC; iii) secretaria do quadro permanente e iv) secretaria para a pós-graduação. C) O 20 

prof. Joaquim comunicou que na mesma oportunidade da conversa com o prof. João Chrysóstomo falou também sobre as 21 

disciplinas eletivas da graduação ofertadas também no programa de pós-graduação. Antes dessa conversa, já havia 22 

conversado antes com a profa. Soraya, quanto manifestou um certo desconforto quanto a forma que  este processo vem 23 

sendo executado. Por outro lado, o prof. João Chrysóstomo demonstrou não só interesse mas também um certo apoio à 24 

oferta concomitante de disciplinas para graduação e pós-graduação, apenas apresentou a ressalva que os cursos de 25 

graduação do DCC devem ter disciplinas eletivas de graduação independentes e que deve sair uma normatização a esse 26 

respeito. D) O prof. Joaquim informou ainda que há uma grande preocupação quanto ao prazo do contrato dos docentes 27 

temporários, uma vez que há 3 contratos de docente temporário vencendo em janeiro/2013 e que o contrato do prof. 28 

Ednaldo está previsto para término em março/2013. Em conversa com o Georges, foi confirmada a vigência do contrato 29 

do prof. Ednaldo e que há a expectativa de renovação do contrato dos docentes que vence em janeiro. Com relação à 30 

contratação da Fernanda , ficou estabelecido que a secretaria entraria em contato com ela para confirmar se há interesse 31 

da mesma em assumir as disciplinas, com previsão de contrato apenas até maio/2013. E) O prof. Joaquim falou que 32 

entrou em contato, por e-mail, com o prof. Ahmed e solicitou esclarecimentos sobre a permanência do mesmo aqui no 33 

Brasil. O prof. Ahmed esclareceu que há um acordo entre ele e o seu orientador de pós-doutorado, que o liberou para 34 
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participar de eventos no Brasil, não compensando assim ir e voltar ao Canadá em curto espaço de tempo. O prof. 1 

Joaquim informou que, cobrou dele uma formalização de tudo que justificasse sua permanência no Brasil dentro do 2 

período de afastamento para cursar pós-doutorado, até para segurança do próprio professor. 2) Redistribuição de 3 

disciplinas para 2012/2. Após apresentação da planilha com a distribuição foram realizadas alterações nas disciplinas do 4 

prof. Rêmulo, que ficará com GCC131 teórica e prática para as turmas 9B,10A,11A e 23A, GCC137 teórica, para a 5 

turma 14A e GCC139 teórica para a turma 14A. Também foram alteradas as disciplinas do prof. Ahmed que ficará com 6 

as disciplinas GCC 140 teórica para a turma 14A e GCC134 teórica para a turma 14A. Foi transferida a turma 22A 7 

prática da GCC113 do prof. Luciano Mendes para o prof. João Giacomin. Dessa forma, o Prof. João Giacomin ficará 8 

com as turmas GCC113 prática 10B e 22A, GCC199 turma 22 A/B teórica e 22A prática. Por fim o prof. André 9 

Grützmann assumiu a GCC131 turmas 15A, 16A e 17A, que inicialmente estavam com o prof. Ahmed. Foi feito acordo 10 

com a Câmara de Graduação de que o professor André Pimenta irá assumir as aulas de GCC121 após o afastamento da 11 

professora Juliana, e com isso passará a ficar com 16 horas/aula por semana nos meses de março e abril. As alterações 12 

foram aprovadas por unanimidade. 5) Normas para distribuição de disciplinas. O prof. Joaquim propôs que se 13 

estabelecesse uma comissão para iniciar os trabalhos a partir da última regra instituída. Esta comissão visaria reavaliar o 14 

processo vigente e estabelecer normas que vigorarão a partir da próxima distribuição de disciplinas. A proposta teve 15 

apoio. Dessa forma o prof. Joaquim indicou o prof. João Giacomin e após manifestações de  interesse em participar da 16 

referida comissão, ficou estabelecida a seguinte composição: prof. João Giacomin, como presidente, e os professores 17 

Sanderson, Rêmulo e André Pimenta, como membros. Esta comissão terá um prazo de 60 dias para finalizar os trabalhos 18 

e apresentar uma proposta de novas normas de redistribuição de disciplinas. A proposta foi aprovada por unanimidade. 19 

Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 12 horas e 10 minutos, e, para constar, eu, Ana 20 

Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de 21 

aprovação da mesma. Lavras, 22 de outubro de 2012. 22 


