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Realizada às dez horas e dez minutos do dia sete de fevereiro de dois mil e treze, no Anfitea-1 

tro 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 Abdal-3 

la Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André 4 

Pimenta Freire, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, 5 

Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes Mello de Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, 6 

Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana 7 

Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Ro-8 

drigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves; 9 

do representante técnico-administrativo Anderson Laudelino Pereira e dos representantes 10 

discente de graduação Gabriela Santiago e João Vitor Squillace Teixeira, representante dis-11 

cente de pós-graduação Frederico Santos de Oliveira. 1. Assuntos Gerais. A) A profa. Ana 12 

Paula informou que na reunião da PRG foi discutido o projeto de mentoria para alunos de 13 

primeiro período que terão como mentores os alunos de anos finais de curso. Para tanto esses 14 

mentores receberão bolsa para realizar tais atividades.  B) O prof. Joaquim deu as boas vin-15 

das ao representante discente de pós-graduação Frederico Santos de Oliveira. C) O prof. 16 

Cristiano informou que foi aprovado um projeto de parceria com a PUC-Minas e foi enviado 17 

a ANEL e provavelmente receberá uma bolsa. Informou ainda que este projeto demandará 18 

muito pouco tempo, não prejudicando as atividades acadêmicas, porém futuramente, quando 19 

for necessário fará o pedido de colaboração esporádica.  D) A profa. Marluce informou que 20 

veio ao departamento no domingo a tarde e que o DCC estava com a porta principal aberta e 21 

a luz do corredor em frente aos laboratórios de graduação estava acesa. E) O prof. Ahmed 22 

comunicou que apenas um aluno tem ido às aulas da disciplina GCC131 ofertada para o cur-23 

so de Educação Física. F) O prof. João Giacomin comunicou o fim dos trabalhos da comissão 24 

de reestruturação das normas de distribuição de disciplinas. 2. Avisos e Esclarecimentos. A) 25 

O prof. Joaquim solicitou inclusão de item de pauta: Oferta de disciplinas eletivas para 26 

2013/1, a solicitação teve apoio. B) O prof. Joaquim apresentou a solicitação de reserva do 27 

anfiteatro feita pelo prof. João Geraldo Cunha para realização do III Colóquio anual de Filo-28 

sofia da UFLA, a ser realizado na primeira semana de junho, entre os dias 03 e 07 (segunda a 29 

sexta). Esta reserva será para o horário de 16 as 22h, se não for possível este horário, que pe-30 

lo menos seja liberado o período noturno de 19h às 22h30 para as conferências principais do 31 

evento. Os representantes discentes informaram que estão planejando um evento justamente 32 

para esses dias, dessa forma o prof. Joaquim ficou de verificar com eles esta questão.  C) O 33 

prof. Joaquim informou sobre um contato recebido, via e-mail, da profa. Lucila Ishita-34 

ni, Diretora do Instituto de Ciências Exatas e Informática  - PUC/MG. Este e-mail solicita 35 

manifestação de interesse em realizar  parcerias com Instituições da região de Nord-Pas de 36 

Calais, e a resposta deverá ser enviada até o dia 20/02/2013. Cada instituição deve enviar 37 

apenas um formulário, que reunirá informações de todos os pesquisadores a ela vinculados e 38 

que, por sua vez, tenham interesse nessa parceria. Após discussões foi solicitado pelos do-39 

centes ao prof. Joaquim mais detalhes sobre esta parceria que será discutida posteriormente. 40 

D) O prof Joaquim informou que foi convidado juntamente com a profa. Ana Paula e o prof. 41 

Tales a participarem de um seminário sobre “Gestão e desenvolvimento local e possibilida-42 

des de parcerias entre a UFLA e as prefeituras municipais para captação de recursos públi-43 

cos”, envolvendo  associações como a ALAGO, AMBASP, AMALG e AMVER. Este even-44 

to será realizado no dia 28/02/2013 no salão de convenções da UFLA e contará com a parti-45 
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cipação de 73 municípios. 3. Aprovação das Ata da reunião 205. Foi analisada a ata da 1 

A.D. 205 que foi reprovada e retornará  para análise na próxima A.D.. 4. Aprovação de rela-2 

tórios de viagem.  Foram apreciados os  relatórios dos professores: A) José Monserrat Neto, 3 

viagem a São Paulo - SP em 22/09/2012, para participação no II Encontro Nacional de Pes-4 

quisadores de Economia Solidária na USP. B) Wilian Soares Lacerda, viagem a Juiz de Fora 5 

- MG, em 21/11/2012, participação em congresso na UFJF. C) Wilian Soares Lacerda, Via-6 

gem a São Carlos - SP, 13/12/2012, partcipação em banca de exame de qualificação de dou-7 

torado no ICMC/USP. D) Juliana Galvani Greghi, viagem a Campinas - SP, dia 14/12/2012 8 

em reunião para continuidade do projeto de doutorado. E) André Pimenta Freire, viagem a 9 

Campinas, visita técnica ao centro nacional de referencias em tecnologias assistivas (CNR-10 

TA), com o núcleo de acessibilidade da UFLA. 5. Aprovação de RADs.  O prof. Joaquim 11 

comunicou que o relatório  semestral dele e do prof. Cristiano ainda serão submetidos a apre-12 

ciação desta assembleia. Após discussões os relatórios foram aprovados. 6. Concurso de 13 

docentes . O prof. Joaquim informou que foram concluídos os trabalhos de reestruturação 14 

das normas para concurso de docentes realizadas pelo CUNI e informou que ao DCC estão 15 

alocadas 5 vagas de docentes sendo 2 equivalentes e 3 do REUNI. Destas vagas uma está 16 

reservada para a área de eletrônica devido a um acordo já estabelecido com o Departamento 17 

de Engenharia e as demais deverão ser alocadas para atender a demandas diretas do DCC. O 18 

prof. Joaquim apresentou proposta de selecionar 2 professores substitutos nas vagas equiva-19 

lentes e nas  REUNI proceder a seleção de docente efetivo, isto se justifica visando atender a 20 

necessidade imediata de contratação devido a carência de docentes para o primeiro semestre 21 

de 2013, pois a seleção de substitutos é mais rápida, e posteriormente ocorrerá a seleção das 22 

vagas equivalentes. A profa. Ana Paula se posicionou contra a contratação de substitutos, 23 

pois estes tem mobilidade para evadir e deixar o departamento desamparado a qualquer tem-24 

po. O prof. Eric se mostrou a favor da contratação de substitutos. O prof. Heitor propôs abrir 25 

concurso para as 5 vagas, selecionar de imediato as 3 REUNI e as outras duas equivalentes 26 

serão chamadas  para as vagas dos substitutos  selecionados para sanar a demanda atual. O 27 

prof. Heitor sugeriu encaminhamento para definição do concurso de efetivos para depois en-28 

caminhar substitutos e respectivas áreas.  A proposta teve apoio. O prof. Joaquim abriu para 29 

discussões e após várias sugestões foram definidas duas propostas uma do prof. Zambalde 30 

que propôs 1 vaga para sistemas computacionais e eletrônica, 2 vagas para ciência da compu-31 

tação, 1 para PAA e Algoritmos e 1 para programação matemática e matemática discreta. E a 32 

outra proposta foi apresentada pelo professor Denilson, sendo uma vaga para 1 vaga para 33 

sistemas computacionais e eletrônica, 1 vaga para ciência da computação, 1 para PAA , pro-34 

gramação matemática e matemática discreta, podendo chamar docente selecionado para 35 

completar as 5 vagas.  O prof. Zambalde saiu as 11:31h . A segunda proposta foi vencedora 36 

sobre a primeira com 16 votos a favor e 5 abstenções.  O prof. Ahmed saiu as 11:35h. Foi 37 

colocada em discussão a titulação exigida para cada área de seleção do concurso, após várias 38 

considerações ficou definido que para a área de eletrônica será aberta para doutor sendo que 39 

foram 10 votos a favor, 9 contra e 1 abstenção. O prof. Giacomin saiu as 12:06h .  Para Ciên-40 

cia da Computação a seleção será aberta a candidatos com nível de mestrado sendo 13 votos 41 

a favor 4 contra e duas abstenções. Antes de concluir a votação, às 12:14h o prof. Leonardo 42 

saiu.  Para a área de  PAA , programação matemática e matemática discreta serão abertas 43 

vagas para doutor-mestre com 14 votos a favor 4 contra e 1 abstenção. Ficou definida a ban-44 

ca de seleção de substitutos composta pela profa. Ana Paula, Eric e Rêmulo tendo a profa. 45 
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Ana Paula como presidente. 7. Obras no DCC. Este assunto será discutido em A.D. futura. 1 

8. Extensão no DCC. Este assunto será discutido em A.D. futura. Assim, o Presidente deu 2 

por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 12 horas e 25 minutos, e, para constar, eu, Ana 3 

Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos 4 

presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 07 de fevereiro de 2013. 5 


