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Realizada às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de dois mil e doze, no Anfiteatro do Departamento 1 
de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença 2 
dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson 3 
Alves Pereira, Eric Fernandes Mello de Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, José Monserrat Neto, Juliana Galvani 4 
Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Raphael Winckler de 5 
Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth; do representante técnico-6 
administrativo Anderson Laudelino Pereira e dos representantes discente Lucas Vicente Leite e Rodrigo Teixeira Moreira 7 
Caldas. 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e Esclarecimentos. 3. Aprovação das Atas das reuniões 202 e 203. 4. Oferta da 8 
Turma 16B de GCC131 – Fundamentos de Informática para o curso de Educação Física. 5. Carga horária das disciplinas 9 
práticas do DCC. 6. Solicitação à PRG para ampliação do recesso entre os períodos de 2012/2 e 2013/1. 7. Proposta do 10 
DCC para Alteração do Art. 39 na Resolução 042/2007 do CEPE. 8. Encaminhamentos para Implantação do Mestrado 11 
Profissional no DCC. 9. Extensão no DCC. 1. Assuntos Gerais. A) O prof. Joaquim comunicou que na eleição da nova 12 
diretoria da ADUFLA o prof. Eric foi eleito vice-presidente e a profa. Ana Paula foi eleita 2

o
 tesoureiro. B) A profa. 13 

Marluce informou que na última reunião do colegiado de graduação em Administração de Empresas, do qual faz parte 14 
como membro, foi definido que a disciplina GCC131 – Introdução a Informática será ofertada para o curso de 15 
Administração como eletiva a partir do próximo semestre.  C) O prof. Denilson falou sobre o programa Jovens Talentos 16 
de incentivo a pesquisa, que possui processo seletivo semelhante ao do vestibular e que o aluno que obtiver nota acima 17 
de 60% já recebe uma bolsa fomentada pela CAPES sem concorrer como os outros alunos também classificados. Estas 18 
bolsas serão concedidas para alunos que estão iniciando no curso e que outros departamentos estão aproveitando esta 19 
oportunidade. A profa. Marluce informou que suas turmas são de alunos iniciantes e oferece um tempo de suas aulas para 20 
que o prof. Denilson possa fazer esta comunicação a turma. D) O prof. Raphael informou que foi convidado por 21 
professores do DCH para participar como professor do mestrado profissional informou aos membros da A.D. que já 22 
havia comunicado ao chefe do DCC, prof. Joaquim, e que este trabalho não prejudicará o andamento de suas atividades 23 
no DCC. 2. Avisos e Esclarecimentos.  A) O prof. Joaquim comunicou e justificou as ausências dos profs. André 24 
Grützmann que está em aula, André Pimenta que foi defender a tese de doutorado em York na Inglaterra, Neumar que 25 
também está em aula e Paulo Bermejo que está de férias. Informou que a profa. Ana Paula suspendeu suas férias por 3 26 
dias devido a A.D. e reuniões na reitoria nos próximos dois dias. B) O prof. Joaquim informou que dia 27 de fevereiro 27 
será o último dia para ajuste das disciplinas eletivas que serão ofertadas em 2013/1, portanto, quem tiver interesse em 28 
submeter disciplina a aprovação da A.D. deverá tomar as devidas providências para a primeira A.D. de fevereiro prevista 29 
para a primeira semana deste mês. 3. Aprovação das Atas das reuniões 202 e 203.  O prof. Joaquim apresentou as atas 30 
das A.D.’s 202 e 203 que foram lidas, corrigidas e aprovadas por unanimidade. 4. Oferta da Turma 16B de GCC131 – 31 
Fundamentos de Informática para o curso de Educação Física. O prof. Joaquim recordou os fatores que implicaram 32 
na não oferta da disciplina GCC131 para a turma 16B e leu o memorando encaminha do pela profa. Soraya que solicita 33 
ao DCC a consumação da oferta da referida disciplina. Analisando a carga horária de cada docente no horário pré-34 
estabelecido pela DRCA foi sugerido pelo prof. Joaquim o nome do prof. Ahmed para leciona-la. Após discussões a 35 
proposta foi aprovada por ampla maioria e 3 abstenções.  5. Carga horária das disciplinas práticas do DCC. O prof. 36 
Joaquim apresentou o tema e argumentou sobre o excesso de alunos em turmas práticas o que inviabiliza um ensino de 37 
qualidade. O prof. Eric informou que este assunto foi questionado pelo prof. João Giacomin, uma vez que o laboratório 38 
de eletrônica não suporta uma turma maior que 20 alunos e que foram matriculados 23 do curso de Engenharia de 39 
Controle e Automação. Após discussões a profa. Ana Paula propôs padronizar as turmas com o máximo de 25 alunos por 40 
turma prática mesmo que isto impacte no aumento da carga horária que seria algo a ser discutido posteriormente. O prof. 41 
Heitor sugeriu solicitar ao CEPE alteração no art. 54 da Resolução CEPE n

o
042, onde o número máximo de alunos aceito 42 

por turma caia de 120 para 90 alunos para turmas teóricas e que cada turma teórica se transformassem e 3 turmas práticas 43 
de 30 alunos. O prof. Tales argumentou que não deveria haver um limite para tutores e que turmas teóricas com mais de 44 
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40 alunos inscritos deveriam ser criadas sob condição de haver um tutor ou monitor para auxiliar o acompanhamento dos 1 
alunos. Após discussões foi aprovada a proposta de encaminhar ao CEPE o limite de 25 alunos por turma prática, sendo 5 2 
vagas para repetentes. O prof. Joaquim ficou de encaminhar à PRG um memorando apresentando queixas, pois a própria 3 
PRG não vem respeitando as normas estabelecidas por ela mesma e outro memorando para o Colegiado de cada curso 4 
que tem disciplinas oferecidas pelo DCC, sugerindo propostas de alterações Resolução CEPE n

o
042. O prof. Joaquim 5 

também ficou de agendar uma reunião conjunta com os coordenadores de curso e chefes do Departamento de Engenharia 6 
e Ciências Exatas para discutir todos os assuntos relacionados acima e encaminhar propostas de alterações ao CEPE.   6. 7 
Solicitação à PRG para ampliação do recesso entre os períodos de 2012/2 e 2013/1. O prof. Joaquim apresentou a 8 
proposta do prof. Heitor e após discussões ficou estabelecido encaminhar ao CEPE a proposta de ampliar o recesso entre 9 
os períodos de 2012/2 e 2013/1 de 2 para 4 semanas, a proposta foi aprovada por unanimidade.7. Proposta do DCC 10 
para Alteração do Art. 39 na Resolução 042/2007 do CEPE. O prof. Joaquim apresentou o texto do art. 39 da 11 
Resolução CEPE n

o
042 e proposta de alteração da mesma conforme texto anexo. Os profs. Denilson, Juliana e Zambalde 12 

registraram saída às 12h00m.  O prof. Tales propôs que se o aluno reprovar 3 vezes por nota ou 2 vezes por frequência na 13 
mesma disciplina deveria entrar em processo de jubilamento, após discussões a proposta foi aprovada por ampla maioria 14 
com dois votos contrários. A profa. Ana Paula propôs garantir o número de vagas dos ingressantes regulares nas 15 
disciplinas e liberar apenas 20% no número de alunos regulares para repetentes, para tanto utilizaria o coeficiente geral 16 
de rendimento escolar para selecionar os 20% dos repetentes inscritos. Após discussões a proposta foi aprovada por 17 
ampla maioria com 2 votos contrários.8. Encaminhamentos para Implantação do Mestrado Profissional no DCC. 18 
Este assunto será abordado na próxima A.D.. 9. Extensão no DCC. Este assunto será abordado na próxima A.D.. Assim, 19 
o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 12 horas e 25 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela 20 
dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da 21 
mesma. Lavras, 18 de dezembro de 2012. 22 


