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Realizada às oito horas e quinze minutos do dia vinte e três de janeiro de dois mil e treze, no 1 
Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim 2 
Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla 3 
Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de 4 

Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes Mello de 5 
Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, 6 
José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues 7 
Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, 8 
Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wilian Soares 9 

Lacerda; do representante técnico-administrativo Anderson Laudelino Pereira e dos representantes 10 
discente Gabriela Santiago e João Vitor Squillace Teixeira. 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e 11 
Esclarecimentos. 3. Aprovação da Ata da reunião 204. 4. Alocação das disciplinas do Prof. Daniel. 5. 12 

Solicitação de alteração do afastamento aprovado da profa. Juliana para inclusão de período no 13 
exterior.  6. Encaminhamentos para Implantação do Mestrado Profissional no DCC. 7. Extensão no 14 
DCC. O prof. Joaquim solicitou a inclusão de mais um item de pauta Solicitação de alteração do 15 
afastamento da profa. Juliana. A solicitação de inclusão foi aprovada. 1. Assuntos Gerais.  A) O 16 

prof. Paulo Bermejo comunicou que o Adriano Olímpio Tonelli, que desde sua graduação em 2006 17 
vem trabalhando com o desenvolvimento de projetos de pesquisa, etc. e está atualmente cursando o 18 
Doutorado no Departamento de Administração e Economia da UFLA, foi aprovado em concurso 19 
público e está tomando posse do cargo em Formiga-MG. B) O prof. Joaquim deu boas vindas ao 20 

prof. Ahmed, que está retornando do pós-doutorado no Canadá.  O prof. Ahmed apresentou 21 
verbalmente um relatório de atividades realizadas no período no qual esteve afastado e justificou sua 22 

presença em Lavras no período entre setembro e outubro de 2012, pois estava apresentando trabalhos 23 
em congressos e coletando dados para subsidiar sua pesquisa. Mostrou certa insatisfação com relação 24 

a alguns pontos dentre esses ter que lecionar a disciplina GCC131. O prof. Rêmulo disse que não 25 
concorda com as críticas com relação a disciplina GCC131, devido a importância da mesma na 26 

criação do curso de Ciência da Computação. O prof. Ahmed retomou a fala, informando que suas 27 
críticas dizem respeito principalmente ao fato de não ter havido presença dos alunos desta disciplina 28 
na última aula e que tem havido baixo comparecimento. C) O prof. Joaquim apresentou os novos 29 

representantes discentes do curso de Bacharelado em Ciência da Computação: Gabriela Santiago e 30 
João Vitor Squillace Teixeira, que substituirão os representantes Lucas Vicente Leite e Rodrigo 31 
Teixeira Moreira Caldas. 2. Avisos e Esclarecimentos.  A) O prof. Joaquim comunicou a ausência 32 

do prof. André Zambalde, que está fazendo uma cirurgia odontológica e do prof. Luiz Henrique que 33 
está de licença médica devido a uma cirurgia ocular.  B) O prof. Joaquim comunicou a suspensão 34 

informal das férias dos profs. Sanderson e Paulo Bermejo e estes dias ficarão em haver com o DCC, 35 

pois não há tempo hábil para oficialização desta suspensão junto à PRGDP. C) O prof. Joaquim 36 

comunicou que o prof. André Pimenta é o novo editor chefe da revista INFOCOMP. D) O prof. 37 
Joaquim informou que estão sendo revistas as normas  para a realização de concurso de docentes da 38 
UFLA e que a última reunião está prevista para segunda-feira, dia 28/01, e que tão logo estas normas 39 
sejam aprovadas pelo setor jurídico da universidade será agendada uma A.D. para que o 40 
departamento possa deliberar sobre o assunto. O prof. Heitor pediu para que os assuntos abordados 41 

no CEPE e no CUNI sejam trazidos a conhecimento da A.D. para que esta assembleia esteja a par e 42 
ciente das ações tomadas pelos referidos conselhos. E) O prof. Joaquim esclareceu ainda que a chefia 43 
tem uma grande preocupação com relação a carga horária didática, devido aos afastamentos, saída do 44 
prof. Daniel e comunicado da profa. Cristhiane que deverá deixar o contrato de temporário em 45 
maio/2013. Comunicou ainda que a reitoria afirma que há tempo hábil para selecionar os docentes 46 

efetivos para que estes possam assumir as disciplinas a partir do próximo semestre letivo, ou seja, 47 

maio de 2013. O Prof. Joaquim informou sobre a abertura do edital de oferta de curso Lato sensu e o 48 
prof. Paulo Bermejo esclareceu sobre alguns pontos mais relevantes e da nova configuração do 49 
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curso. O prof. Joaquim solicitou aos profs. Paulo Bermejo, Luiz Henrique e Ahmed que 1 
ministrassem palestras com assuntos relacionados ao pós-doutorado, abordando temas como 2 
atividades desenvolvidas, resultados obtidos e reflexos dessas experiências nas atividades do DCC. 3 
3. Aprovação da Ata da reunião 204.  Após discussões e correções a ata da A.D. 204 foi aprovada 4 

por unanimidade. 4. Alocação das disciplinas do Prof. Daniel.   O prof. Joaquim comunicou que o 5 
prof. Daniel foi embora para o INPE e que suas disciplinas ficaram sem docente para lecioná-las, de 6 
forma que a realocação era urgente, uma vez que o semestre já havia reiniciado. Assim sendo após 7 
discussões, ficou aprovada a seguinte redistribuição: i) o prof. Ahmed transfere a disciplina GCC134 8 
Sistemas e Tecnologias de Informação para o prof. Paulo Bermejo, assumindo as aulas da GCC112 9 

Linguagens de Programação II; ii) o prof. Leonardo assume as aulas da disciplinas GCC114 Banco 10 
de Dados; iii) a profa. Marluce e o prof. Raphael dividem a carga da disciplina GCC130 11 
Compiladores. Prof. Raphael e profa. Marluce destacaram que assumiram Compiladores para 12 

resolver o problema criado, este fato não poderá ser utilizado no futura para justificar que os mesmos 13 
assumam novamente a disciplina GCC130 nos próximos semestres. Às 10:00h saíram os profs. 14 
Leonardo e Wilian. 5. Solicitação de alteração do afastamento aprovado da profa. Juliana para 15 
inclusão de período no exterior.  A profa. Juliana apresentou uma carta convite para ir a 16 

Universidade de Coimbra, em Portugal, durante o período de seu afastamento, já aprovado, para 17 
conclusão do doutorado. A profa. esclareceu que será feita a solicitação de uma bolsa para doutorado 18 
sanduíche para o Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) no 19 
IC-Unicamp e, caso a bolsa seja aprovada, dará andamento ao projeto durante estes quatro meses em 20 

Portugal. Após discussões a solicitação foi aprovada por unanimidade. 6. Encaminhamentos para 21 
Implantação do Mestrado Profissional no DCC. O prof. Joaquim apresentou o assunto, 22 

informando que era de interesse da chefia que a A.D. se posicionasse sobre o assunto. A discussão 23 
inicial se pautou por questões como carga horária didática adicional, interesse de mercado, 24 

remuneração, concessão de recursos humanos pela PRGDP, verificação de qual tema será abordado, 25 
qual perfil do docente e risco de conflito com o mestrado acadêmico. As 10:15h a profa. Marluce 26 

saiu. Diante da necessidade de propostas mais concretas, foi sugerido pelo prof. Heitor o 27 
estabelecimento de uma comissão para avaliar a viabilidade de mercado, perfil do curso etc. O prof. 28 
Paulo Bermejo descreveu o perfil de um curso de mestrado profissional e diferenças entre esse e o 29 

mestrado acadêmico. Após ampla discussão o prof. Zambalde propôs a suspensão deste assunto por 30 
aproximadamente um ano pois a principal preocupação do DCC no momento deveria ser o 31 
fortalecimento do mestrado acadêmico. A proposta foi aprovada por ampla maioria com 5 32 

abstenções. O prof. Ahmed propôs rediscutir o plano estratégico do DCC para aprofundar a pesquisa 33 
e estabelecer ações futuras para fortalecimento do mestrado acadêmico e criação posterior do 34 

mestrado profissional. A proposta foi aprovada e para tanto foi estabelecida uma comissão composta 35 

pelos professores Paulo Bermejo, como presidente, e André Zambalde e Sanderson como membros 36 

que terão um prazo de 60 dias para apresentação de proposta à A.D. 7. Extensão no DCC. Este 37 
assunto será abordado na próxima A.D. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia 38 
Geral do DCC, às 11 horas e 20 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a 39 
presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da 40 
mesma. Lavras, 23 de janeiro de 2013. 41 


