ATA DA 203ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 11 de dezembro de 2012.
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Realizada às oito horas e vinte minutos do dia onze de dezembro de dois mil e doze, no Anfiteatro do Departamento de
Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos
seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira
Schneider, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes Mello de Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de
Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo,
Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira; do representante técnicoadministrativo Anderson Laudelino Pereira e do representante discente Pedro Henrique Almeida de Souza Rocha. O
presidente apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e Esclarecimentos. 3.
Aprovação das Atas das reuniões 199, 201 e 202. 4. Aprovação de Projeto de Pesquisa. 5. Aprovação de Relatórios de
Viagem. 6. Referenda de criação da disciplina no mestrado. 7. Encerramento do Semestre das Disciplinas do Prof.
Ednaldo. 8. Eletivas e Disciplinas a Distância em BSI. 9. Número de alunos em disciplinas práticas do DCC. 10.
Extensão no DCC. 11. Solicitação à PRG para ampliação do recesso entre os períodos de 2013/1 e 2013/2. 1. Assuntos
Gerais. A) O prof. Raphael comunicou que o prof. Thomaz participou do curso de apoio da DADP para auxiliar os
professores com o objetivo de melhorar a didática e apresentou respectivo certificado de conclusão conforme sugerido
pela comissão designada pela Portaria no23, de 16 de abril de 2012, dando assim por encerrado os trabalhos da respectiva
comissão. B) O prof. Rêmulo solicitou que devido ao aumento dos alunos do DCC e seus respectivos cursos, pois o
número de orientações de TCC vem aumentando significativamente e que os colegiados de curso devem se preocupar em
alocar tais orientações de maneira mais harmônica de maneira que os docentes não fiquem muito sobrecarregados, evitar
que aceitem orientações em áreas distintas de sua especialidade ou se tornem muito seletivos quanto à qualidade dos
alunos e respectivos temas de orientação. A profa. Ana Paula informou que solicitou que fosse estabelecida uma
comissão para realizar este trabalho, que esta comissão foi instituída em novembro passado e que as providencias quanto
a isto já estão sendo tomadas. 2. Avisos e Esclarecimentos. A) O Prof. Joaquim comunicou que o calendário das A.D.’s
para o segundo semestre de 2012 não será fixo pois, no horário não há vacância, porém o período da manhã é o menos
comprometido e assim as A.D.’s provavelmente serão realizadas pela manhã e os dias serão alternados e definidos
conforme convocação. B) O prof. Joaquim comunicou a ausência do prof. Wilian que está em aulas neste horário, que o
prof. André Pimenta terá que sair mais cedo devido a reunião com o Núcleo de Acessibilidade da UFLA e que a profa.
Ana Paula interrompeu suas férias por hoje devido ao item 8 de pauta que diz respeito às disciplina eletivas e a distância
do curso de BSI, no qual é coordenadora. 3. Aprovação das Atas das reuniões 199, 201 e 202. Foram apresentadas
lidas, corrigidas e aprovadas as atas das A.D.’s 199 e 201. A ata da reunião 202 será apreciada em A.D. futura. 4.
Aprovação de Projeto de Pesquisa. O Prof. Joaquim apresentou o projeto do prof. Paulo H. Bermejo, intitulado
“Implantação de ERP para Aprimoramento do Desempenho Organizacional”, já avaliado e aprovado pela Câmara de
Pesquisa. Também foi apresentado o projeto do prof. Leonardo Andrade Ribeiro, intitulado “IODuP: Identificação online de duplicatas”, aprovado e financiado pelo CNPq. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade. 5.
Aprovação de Relatórios de Viagem. O prof. Joaquim apresentou os relatórios de viagem dos professores: A) Eric
Fernandes de Mello Araújo – Reunião com os coordenadores de área BNI/INEP – Brasília/DF de 18 a 19/06/2012. B)
Heitor Augustus Xavier Costa – Participação no III- Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática – Natal/RN, de
14 a 28/08/2012. C) Neumar Costa Malheiros - Apresentação de Palestra no DCC/ICE/UFJF – Juiz de Fora/MG,
15/10/2012. D) Juliana Galvani Greghi – Reunião para continuidade do projeto de doutorado na UNICAMP –
Campinas/SP, 19/10/2012. E) Luiz Henrique Andrade Correia – Reunião do projeto Moretit, no DCC/UFMG, Belo
Horizonte/MG, 20/11/2012. F) Wiliam Soares Lacerda - Participação em congresso na PUCPR (BRACI2012) Curitiba/PR, 22/10/2012. G) Paulo Henrique de Souza Bermejo – Participação de mesa redonda no CIBSS Software –
Itupeva/SP, 22/10/2012. H) André Luiz Zambalde – Palestra no XIX Colóquio do Empreendedor Moderno no INATEL –
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Santa Rita do Sapucaí/MG, 08/11/2012. I) Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira – Participar do Fórum de
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação - São Paulo/SP, de 21 a 23/11/2012. 6.
Referenda de criação da disciplina no mestrado. O prof. Joaquim informou que devido urgência de criação de
disciplina, houve a necessidade de aprovação da ementa da disciplina Exame de Qualificação, ad Referendum da A.D., e
submeteu-a a apreciação. A proposta de ementa e criação da disciplina foi aprovada por unanimidade. 7. Encerramento
do Semestre das Disciplinas do Prof. Ednaldo. O prof. Joaquim comunicou que segundo informações da PRGDP o
contrato do prof. Ednaldo vigorará apenas até o mês de março de 2013, ou seja, três semanas antes do fim do segundo
semestre letivo de 2013, sendo que a PRG solicitou a designação de um responsável no Departamento para assumir o
término da disciplina, caso o contrato não seja renovado. Após discussões ficou definido que o prof. Eric assumirá a
disciplina GCC 103 Matemática Discreta e lecionaria estas aulas durante os sábados do mês de fevereiro. O prof.
Denilson assumirá a responsabilidade de Linguagens Formais e Autômatos a partir de 31 de março, porém cobrará do
prof. Ednaldo cumprimento do conteúdo e elaboração das avaliações que serão aplicadas por este e as avaliações serão
divididas entre o prof. Denilson e Joaquim. 8. Eletivas e Disciplinas a Distância em BSI. O prof. Joaquim informou de
reunião conjunta com profa. Ana Paula junto à PRG sobre reclamações de alunos de BSI junto à ouvidoria por conta da
oferta de eletivas para esse curso. Em seguida manifestou preocupação, pois existe a necessidade de oferta de pelo menos
26 horas em disciplinas eletivas pra o curso de BSI já no próximo semestre. Após questionamentos da assembleia, a
chefia ficou encarregada de verificar o prazo para a criação das eletivas. O prof. Joaquim informou ainda que solicitou
ao colegiado do curso que avaliasse a melhor forma e composição das turmas para realizar este processo e, tão logo tenha
um retorno, o assunto será novamente trazido para a A.D.. O prof. Neumar saiu às 09h48m . Após discussões foi definido
atualizar o banco de disciplinas eletivas a serem ofertadas. O prof. André Grützmann saiu as 09h53m. O prof. Paulo
Bermejo sugeriu que houvesse maior cautela e atenção ao renegociar e definir tais disciplinas. A profa. Marluce
informou que haveria a possibilidade de abertura de mais uma turma de disciplina eletiva ainda para este semestre. Esta
disciplina seria bimestral com 2 horas presenciais e 2 horas a distância e seria ministrada nas quintas às 21h e nas sextas
às 19h. Prof. Joaquim informou que isso já amenizaria um pouco o impacto das reclamações sobre a oferta eletivas. O
representante discente Pedro saiu às 10h20m. O prof. Eric propôs seu nome para assumir essa disciplina e que o
colegiado do BSI se reunisse e apresentasse melhores definições este respeito. A proposta foi aprovada por unanimidade.
O prof. Joaquim definiu que devido ao adiantar das horas, os itens 9, 10 e 11 serão apreciados em A.D. futura. Assim, o
Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 10 horas e 30 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos
Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da
mesma. Lavras, 11 de dezembro de 2012.
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