
 

 

ATA DA 207ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

UFLA, 15 de fevereiro de 2013. 

 

Página 1 de 2 

 

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

Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. 2 

Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed 3 

Ali Abdalla Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Pimenta Freire, 4 

Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes Mello de Araújo, 5 

Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, 6 

José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique 7 

Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de 8 

Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson L. Gonzaga de 9 

Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico-administrativo 10 

Anderson Laudelino Pereira e dos representantes discente de graduação Gabriela Santiago e 11 

João Vitor Squillace Teixeira, representante discente de pós-graduação Frederico Santos de 12 

Oliveira. O presidente apresentou os itens de pauta na seguinte ordem:1. Assuntos Gerais. 2. 13 

Avisos e Esclarecimentos. 3. Aprovação das Ata das reuniões 205 e 206. 4. Obras no DCC. 5. 14 

Temas para realização dos concursos de docentes efetivos. 6. Oferta de disciplinas eletivas 15 

para 2013/1. 7. Extensão no DCC. 8. Normas de distribuição de disciplinas.1. Assuntos 16 

Gerais. A) O prof. André Grützmann comunicou que na quarta-feira de cinzas veio ao DCC 17 

e a porta principal estava com o trinco desencaixado e consequentemente a porta estava 18 

aberta. B) O prof. Heitor reclamou da quantidade de reuniões no mês. C) o prof. Paulo 19 

Bermejo informou que nos dias 8 e 9 de março será realizado o Seminário Internacional em 20 

Governança e Tecnologia da Informação, informou ainda que participará do evento um 21 

professor de Portugal convidado do prof. André Zambalde e também virá a Diretora de 22 

Assuntos Internacionais da TETRA PAK. Dessa forma o prof. Paulo Bermejo aproveitou 23 

para convidar a todos os membros da A.D. para participarem deste evento. D) O prof. 24 

Monserrat comentou sobre interesse dos alunos em disciplinas que abordem o tema de 25 

Desenvolvimento WEB, e que os discentes estão sentindo falta da abordagem deste tema no 26 

curso de graduação. O prof. Raphael informou que encaminhou aos colegiados de BCC e 27 

BSI ementas para a criação destas disciplinas. A profa. Ana Paula informou que no processo 28 

de reestruturação das grades curriculares dos cursos de Sistemas de informação e Ciência da 29 

Computação está prevista a inclusão das disciplinas propostas pelo prof. Raphael. E) Foi 30 

informado pela secretária da A.D. Ana Daniela que os laboratórios de pesquisa do DCC estão 31 

sendo fechados por seus frequentadores que estão deixando as janelas abertas, computadores 32 

ligados etc. A profa.  Ana Paula aproveitou para solicitar a possibilidade de haver sempre um 33 

técnico de TI à noite, dessa forma quando houvesse alguma eventualidade com o técnico do 34 

período noturno o do período diurno o substituiria, de forma posteriormente compensatória. 2. 35 

Avisos e Esclarecimentos. Não houveram avisos e esclarecimentos a serem tratados. 3. 36 

Aprovação das Atas das reuniões 205 e 206. Foi lida corrigida e aprovada a ata da A.D.205, 37 

a ata da A.D. 206 será apreciada na próxima A.D. 4. Obras no DCC. O prof. Joaquim expôs 38 

a situação sobre as obras e divisões dos laboratórios de pesquisa  e que já foram iniciadas as 39 

atividades no laboratório I. Após esclarecimentos sobre as divisões, o prof. Joaquim 40 

informou que há a previsão de utilização de salas do atual DED e que laboratórios de 41 

pesquisa seriam destinados para este local. Aproveitou para questionar a divisão do GRUBI. 42 

O prof. Raphael pediu que para estas divisões fosse considerado o número de docentes 43 

em  cada laboratório e o tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida nele. Após discussões 44 

a profa. Ana Paula apresentou proposta para que se mantenha o projeto inicial, o prof. Ahmed 45 
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propôs que deve ser mantido o espaço do GRUBI e que os outros laboratórios devam ser 1 

divididos e o prof. Heitor propôs não dividir nenhum espaço ate que se tenha um estudo mais 2 

aprofundado das necessidades e demandas do DCC. Primeiramente foi votada a proposta do 3 

prof. Heitor que teve 4 votos a favor, 17 contra e 2 abstenções. As 10h00 o prof. Eric saiu. 4 

Foram confrontadas as propostas da profa. Ana Paula e do prof. Ahmed. A proposta do prof. 5 

Ahmed foi aprovada com 16 votos a favor 2 contra e 5 abstenções. O prof. Raphael propôs 6 

um controle maior sobre os laboratórios que poderia ser feito através de fechaduras com 7 

senhas ou biométricas e câmeras de segurança, o prof. Joaquim ficou de verificar a 8 

viabilidade através dos recursos da matriz. O prof. Joaquim informou que foi solicitada pelos 9 

técnicos a revisão da decisão sobre a localização da secretraia do DCC após as obras. Após 10 

discussões foi definida a realocação da secretaria, que ocupará metade do Laboratório de 11 

Pesquisa II. A outra metade será o Laboratório de GRA e e a sala que estava disponível para 12 

os docentes temporários será o laboratório  PqES. As alterações foram votadas e aprovadas 13 

por unanimidade. 5. Temas para realização dos concursos de docentes efetivos. Este 14 

assunto será discutido em A.D. futura. 6. Oferta de disciplinas eletivas para 2013/1. Este 15 

assunto será discutido em A.D. futura. 7. Extensão no DCC. Este assunto será discutido em 16 

A.D. futura. 8. Normas de distribuição de disciplinas. Este assunto será discutido em A.D. 17 

futura.Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral do DCC, às 12 horas e 25 18 

minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e 19 

aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 07 de 20 

fevereiro de 2013. 21 


