ATA DA 202ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 09 de novembro de 2012.

1

Realizada às oito horas e quinze minutos do dia nove de novembro 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 Luiz Zambalde, André

4

Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier

5

Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi,

6

Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo,

7

Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian

8

Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Anderson Laudelino Pereira e do representante discente Pedro

9

Henrique Almeida de Souza Rocha. O presidente apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais. 2.

10

Avisos e Esclarecimentos. 3. Aprovação das Atas das reuniões 199, 200 e 201. 4. Aprovação de relatórios semestrais

11

2012/1. 5. Inclusão de representante discente do PPGCC na AD do DCC.6. Aprovação de Entidade de Extensão. 7.

12

Reavaliação da regra que permite orientadores externos à universidade em TCCs do DCC. 8. Exigência da presença do

13

orientador na disciplina de PO-I e TCC-I.9. Resposta da comissão de avaliação da viabilidade de criação e possíveis

14

áreas de concentração do mestrado profissional do DCC. O prof. Joaquim solicitou a inserção de dois itens, que exigiam

15

urgência, à pauta: Avaliação e aprovação dos planos de trabalho de docência voluntária e aprovação da banca de seleção

16

de docência voluntária. A solicitação de inclusão destes itens à pauta foi aprovada. 1. Assuntos Gerais. A) O prof.

17

Joaquim informou sobre as ausências justificadas do Prof. Luiz Henrique, para exames médicos, e do prof. Eric, para ida

18

à Brasília participar da reunião do ANDES. B) O prof. Heitor solicitou um maior incentivo a redução da carga horária

19

didática dos docentes do DCC e comunicou sobre uma iniciativa tomada pelo prof. Paulo Bermejo que contempla a

20

elaboração de um plano diretor que aborde este assunto de maneira prática e efetiva. O prof. Joaquim observou que a

21

ideia é salutar e informou que iniciativas estão sendo tomadas neste sentido como a contratação de novos docentes. O

22

prof. Raphael pediu que fosse verificada a exigência do prazo de 48h de antecedência de uma prova para divulgação das

23

notas de atividades avaliativas ainda não finalizadas. A profa. Ana Paula informou que está sendo instituída uma

24

comissão de reestruturação da Resolução CEPE PRG 042 que regulamenta o assunto e que esta e demais sugestões

25

deveriam ser encaminhadas para apreciação. o Prof. Sanderson solicitou a inclusão de um item de pauta para discutir os

26

trabalhos da Comissão de Reestruturação curricular. A solicitação não foi aceita dada a extensão da pauta. C) O prof.

27

João Giacomin solicitou maior disponibilidade das atas das reuniões da A.D., e que estas não estejam disponíveis apenas

28

na secretaria. Ressaltou ainda que escaneou as atas anteriores e encaminhou ao setor de TI e que esta solicitação é antiga.

29

O prof. Joaquim informou que a solicitação já foi feita e que as providências já estão sendo tomadas para que em breve

30

as atas estejam devidamente disponíveis em formato digital, seja por meio de sítio específico ou por meio do Moodle. D)

31

A profa. Ana Paula informou sobre a Recepção de Calouros, onde acontecerá a reunião dos calouros com os

32

coordenadores no dia 25/11 e convidou os interessados a comparecer às atividades que acontecerão a partir do dia 24/11,

33

sendo que a programação será divulgada em breve. E) A profa. Ana Paula reforçou a informação que a data de

34

fechamento das notas no SIG é dia 14/11 e pediu para que não houvesse atrasos para evitar transtornos, uma vez que a
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1

DRCA terá somente 15 dias para processamento das notas e matrícula para o próximo semestre. F) A profa. Ana Paula

2

manifestou incômodo com as atitudes tomadas pelo prof. Sanderson, recorrentes em atividades delegadas a ela. Em

3

específico citou os e-mails enviados pelo prof. Sanderson para a lista de professores em relação à comissão para

4

avaliação e/ou alteração no currículo dos cursos de BCC e BSI. O prof. Sanderson fez um aparte, em que disse que não

5

via problemas em enviar, para a lista de professores do DCC, suas opiniões sobre disciplinas e conteúdos necessários,

6

descritos no currículo de referência da SBC, para a estruturação de currículos dos cursos de Ciência da Computação e

7

Sistemas de Informação. O prof. Sanderson afirmou ainda que a prof. Ana Paula poderia ter respondido de forma mais

8

educada, explicado se e como os conteúdos estão incluídos na proposta e alegou que a profa. Ana não respeitava suas

9

considerações em outros assuntos. O prof. Sanderson disse que, em sua opinião, definições de comissões nomeadas pela

10

AD deveriam dar as respostas à AD e não passar diretamente a outros órgãos, como os colegiados, como a profa. Ana

11

disse que faria, tendo escrito isso em e-mail. O prof. Sanderson disse que a comissão de criação dos novos currículos dos

12

cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, assunto principal do trabalho dos professores do DCC,

13

deveria enviar os currículos diretamente para a AD. O prof. Joaquim ressaltou que a comissão tem autonomia de

14

consulta, seja a textos ou a órgãos, e que os resultados serão encaminhados à Assembleia para devida apreciação, pois foi

15

a A.D. que instituiu a referida comissão. Complementou afirmando que a argumentação do prof. Sanderson não era

16

pertinente no momento, uma vez que os trabalhos não foram concluídos. 3. Aprovação das Atas das reuniões 199, 200

17

e 201. As atas das reuniões 199 e 201 serão apreciadas em A.D. futura. Após leitura e correção foi aprovada a ata da

18

Assembleia 200 com 4 abstenções e 20 votos a favor. 4. Aprovação de relatórios semestrais 2012/1. O prof. Joaquim

19

informou que os RAD’s, referentes ao primeiro semestre de 2012, poderão ser finalizados a partir de 20 de novembro.

20

Questionou em seguida se a Assembleia autorizaria a aprovação ad Referendum dos relatórios enviados no sistema até o

21

dia 23 de novembro. Após apreciação a autorização teve apoio e foi aprovada por unanimidade. 5. Inclusão de

22

representante discente do PPGCC na AD do DCC. O prof. Joaquim comunicou a solicitação do prof. Sanderson de

23

incluir um representante discente da pós-graduação na A.D. e foi verificado que, caso este representante seja indicado,

24

não ultrapassaria o índice de representação de 15%. Assim sendo a proposta teve apoio e foi aprovada por unanimidade.

25

6. Aprovação de Entidade de Extensão. O prof. Joaquim apresentou a solicitação do prof. Wilian de criação de uma

26

entidade de extensão e esclareceu sobre todo o processo burocrático que envolve a criação de uma núcleo de extensão.

27

Esclareceu que, de acordo com as normas vigentes, a criação desse tipo de entidade não necessita de aprovação da

28

Assembleia, bastando registro no SIG, com a aprovação da chefia departamental, e envio da ata de criação da entidade à

29

PROEC. Após esclarecimentos passou a palavra ao prof. Wilian que comunicou que todas as fases do processo já foram

30

realizadas e que o grupo de trabalho já está consolidado. Tendo os devidos esclarecimentos a proposta foi encaminhada

31

para votação e foi aprovada por unanimidade. O prof. Joaquim questionou a Assembleia qual deveria ser o trâmite para

32

próximas entidades. A Assembleia deliberou por unanimidade que a chefia poderia aprovar os projetos, sem necessidade

33

de trazê-los para avaliação da AD. 7. Reavaliação da regra que permite orientadores externos à universidade em

34

TCCs do DCC. O prof. Joaquim apresentou este item de pauta que foi sugerido pelo prof. Antônio Maria pois foram
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identificados problemas com orientador externo. Após discussões, o prof. Zambalde propôs que o orientador tem que ser

2

um docente do DCC e que este orientador deve acompanhar o aluno desde PO-I. A proposta foi aprovada por

3

unanimidade. 8. Exigência da presença do orientador na disciplina de PO-I e TCC-I. O prof. Joaquim comunicou o

4

assunto de pauta e passou a palavra ao prof. Wilian, que havia solicitado a inclusão. O prof. Wilian afirmou que julga

5

desnecessária a presença do orientador na apresentação dos projetos, pois pode gerar notas tendenciosas e argumentou

6

que, se há um prof. responsável pelas disciplinas PO-I e PO-II, não é necessária a presença do orientador para

7

acompanhar estes alunos. Dessa forma solicitou a retirada da exigência da presença do orientador nas apresentações dos

8

trabalhos de PO-I e PO-II. A profa. Ana Paula informou que esta regra foi estabelecida pelo Colegiado do Curso e está

9

vigente desde antes de sua gestão. O prof. Cristiano manifestou apoio à proposta do prof. Wilian e ponderou que deveria

10

ficar a critério do orientador acompanhar ou não seu orientado nessas atividades. O prof. André Pimenta sugeriu que o

11

departamento avaliasse ainda a possibilidade de reduzir a apresentações para 20 minutos e ter apenas 2 membros na

12

banca examinadora. O prof. Joaquim informou que não tem opinião formada sobre assunto, mas todas as suas

13

participações nessas atividades foram muito produtivas e que vê isso de maneira salutar, pois estreita os laços entre

14

orientador e orientador e possibilita maior acompanhamento e cobrança de comprometimento. O prof. Wilian pediu

15

maior sensibilidade na análise desta situação pela A.D. principalmente quanto ao aumento da carga horária de cada

16

docente e propôs a não obrigatoriedade da presença do orientador nas apresentações de PO – I e TCC-I. Foi colocada

17

então em votação proposta do prof. Wilian de encaminhar solicitação ao colegiado de reavaliar essa exigência A

18

proposta foi aprovada com 7 abstenções e 17 votos a favor. Às 09h:45min os profs. Neumar e Wilian saíram. Prof. Paulo

19

também sugeriu que o colegiado avaliasse a possibilidade de normatizar que, se o orientador participar da apresentação

20

de PO – I, TCC – I, PO-II e TCC-II, ele não possa atribuir nota à avaliação nessas disciplinas. 9. Avaliação e aprovação

21

dos planos de trabalho de docência voluntária. Os planos de trabalho de docência voluntária dos candidatos Renato

22

Resende Ribeiro de Oliveira e Hewerton Enes de Oliveira foram apresentados pelo prof. Joaquim e após discussões

23

foram aprovados por unanimidade. 10. Aprovação da banca de seleção de docência voluntária. Foi apresentada pelo

24

prof. Joaquim a proposta de composição da banca de avaliação dos planos e trabalho de docência voluntária dos

25

candidatos Renato Resende Ribeiro de Oliveira e Hewerton Enes de Oliveira que será composta pelos profs. Ana Paula

26

Piovesan Melchiori, Leonardo Andrade Ribeiro e Tales Heimfarth, sob presidência do primeiro. Após apreciação a

27

composição da banca foi aprovada por unanimidade. 11. Resposta da comissão de avaliação da viabilidade de criação

28

e possíveis áreas de concentração do mestrado profissional do DCC. O prof. Paulo Bermejo fez a apresentação dos

29

estudos realizados pela comissão e avaliações. Distribuiu relatórios do trabalho realizado para apreciação dos membros

30

da A.D. que serão discutidos em A.D. futura. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 11

31

horas e 10 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será

32

assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 09 de novembro de 2012.

33
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