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Realizada às dez horas e vinte minutos do dia primeiro de março 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 Luiz Zambalde, 4 

André Pimenta Freire, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes Mello de Araújo, Heitor 5 

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

Monserrat Neto, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce 7 

Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael 8 

Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson L. Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth 9 

e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico-administrativo Anderson Laudelino 10 

Pereira, e do representante, discente de graduação Gabriela Santiago, representante discente 11 

de pós-graduação Frederico Santos de Oliveira. O presidente apresentou os itens de pauta na 12 

seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e Esclarecimentos. 3) Temas para realização 13 

dos concursos de docentes efetivos. 4) Oferta de disciplinas eletivas para 2013/1. 5) Normas 14 

de distribuição de disciplinas. 6) Obras no DCC 7) Extensão no DCC. O presidente deu 15 

início a reunião informando sobre a solicitação de inclusão de dois itens na pauta, o primeiro, 16 

do professor Wilian, que solicita a inclusão do item “Vagas de eletrônica” para definição 17 

sobre as duas  vagas que a reitoria designou ao DCC para atendimento ao curso de 18 

Engenharia de Controle e Automação, e que, segundo o mesmo,  deveriam ser alocadas na 19 

área de Eletrônica, sendo que em decisão anterior da assembleia, quando da definição de 20 

áreas de concurso, decidiu-se por uma vaga nessa área. O professor Joaquim informou que 21 

em reunião anterior já havia sido decidido que poderiam ser chamados mais de um 22 

selecionado no concurso, e que por isso esse não era um item de urgência. A proposta de 23 

inclusão foi colocada em votação e por treze votos a favor e seis abstenções o item foi 24 

incluso. O segundo pedido, do professor Sanderson, solicita a inclusão do item  “revisão da 25 

titulação exigida nos concursos”, pois, segundo o mesmo, a exigência de apenas mestrado 26 

para um dos concursos não seria benéfico ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 27 

Computação. A professora Ana Paula então informou que o departamento pode optar em 28 

abrir inscrição condicional para concurso, isso é, se não surgirem candidatos com doutorado 29 

poderão ser aceitas inscrições de mestres. Ela criticou a inclusão do item de pauta, 30 

argumentando que não haveria fatos novos suficientes para isso. O professor Joaquim 31 

informou que há uma instrução do Reitor para que o grau mínimo de exigência tanto para 32 

concurso quanto para seleção seja o de doutorado. A proposta foi colocada em  votação e por 33 

quatorze votos a favor, um contra e quatro abstenções e o item foi incluso. Com isso a ordem 34 

dos itens passou a ser a seguinte: 1) Assuntos Gerais. 2) Avisos e Esclarecimentos. 3) Temas 35 

para realização dos concursos de docentes efetivos. 4) Revisão da titulação exigida nos 36 

concursos. 5) Oferta de disciplinas eletivas para 2013/1. 6) Normas de distribuição de 37 

disciplinas. 7) Obras no DCC. 8) Extensão no DCC. 9) Vagas de eletrônica. 1. Assuntos 38 

Gerais. O professor Eric informou que o novo Plano Docente de Cargos e Salários foi 39 

aprovado, e caso alguém tenha alguma dúvida ou algum problema deve procurar a PRGDP, 40 

ainda, considerando a nova regra de que não há mais limitação de tempo de serviço para 41 

solicitação de afastamento para participação em Programa de Pós-graduação, o mesmo 42 

solicita a assembleia sua liberação para doutorado assim que possível. O professor Sanderson 43 

solicitou atenção da chefia para que quem lavra a ata não receba reclamações exageradas. 2. 44 
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Avisos e Esclarecimentos. O professor Joaquim informou que a solicitação de seleção de 1 

professores substitutos para o DCC está aguardando aprovação da reitoria, pois foi preciso 2 

informar a dificuldade de encontrar candidatos interessados e real necessidade, visto decisão 3 

da reitoria em relação aos atuais processos, conforme informado anteriormente. Informou 4 

também que está compartilhada no Google Drive uma planilha com o cronograma de 5 

afastamentos a qual, para quem tiver interesse, deverá ser usada para solicitação de 6 

afastamento. Prof. Joaquim avisou que no Seminário de Gestão Pública, ocorrido no dia 7 

anterior ao da assembleia, no qual houve reunião com prefeitos de cidades da região para 8 

parcerias com prefeituras , foi marcada uma reunião com o prefeito de Lavras e há interesse 9 

por parte dele de desenvolver parcerias com a UFLA, especialmente o DCC, para 10 

implementação do UAITEC em Lavras e outras parcerias. Dessa maneira, solicitou aos 11 

professores que encaminhassem projetos e propostas de serviços que poderiam ser ofertados 12 

à Prefeitura de Lavras, no intuito de ampliar as possibilidades de parceria do DCC com a 13 

Prefeitura. Na sequência, o professor Joaquim informou que estão abertas as inscrições para 14 

eleição da CPPD, e pede que os professores do departamento se inscrevam como candidatos, 15 

pois considera importante para o DCC a participação de seus membros nos órgãos superiores 16 

da UFLA. A professora Ana Paula solicitou à chefias que fosse verificado se foi encaminhada 17 

à PRG a solicitação para o aumento do período de recesso escolar entre um semestre e outro 18 

para três semanas. 3) Temas para realização dos concursos de docentes efetivos. O 19 

professor Joaquim apresentou alguns pontos importantes das novas Normas para Concurso 20 

Docente, entre os citados a professora Ana Paula pediu atenção ao item sobre informação de 21 

bibliografia, pois, segundo a mesma, a inclusão “prenderia” o processo a mesma, e também a 22 

Universidade seria obrigada a disponibilizar o material para consulta na biblioteca. Nesse 23 

ponto o professor Joaquim discordou, pois, segundo explicado na reunião do CUNI, a 24 

obrigação é apenas de que a bibliografia esteja disponível no mercado e que seja atual. A 25 

professora Ana Paula então salientou que não é obrigatória a informação de bibliografia, com 26 

isso iniciou-se a análise das propostas de temas, em relação aos temas da área de Sistemas de 27 

Computação e Eletrônica, foram apresentadas três propostas. O professor Wilian apresentou 28 

a sua utilizando os mesmos temas da seleção de temporário as quais participaram os 29 

professores Thomaz e Luciano, com a justificativa de que o professor selecionado atuaria na 30 

mesma área. O professor Joaquim junto com os coordenadores de curso apresentaram uma 31 

proposta baseada no concurso realizado pelo professor Eric. O professor João apresentou 32 

uma proposta a qual informa que é mais focada na área de eletrônica que de sistemas. O 33 

representante técnico administrativo Anderson saiu ás onze horas e três minutos. O professor 34 

João sugeriu que a formação exigida para o concurso deveria ser na área de  engenharia 35 

elétrica ou similar ou então que pelo menos o tema da tese fosse na área de eletrônica. O 36 

professor Wilian informou que de acordo como as novas normas o tema da tese não pode 37 

mais ser definido. O professor Joaquim ressaltou a importância de não selecionar um 38 

professor com formação específica em Eletrônica, pois segundo o PDI, há previsão da 39 

Universidade criar mais um curso na área de engenharia, se fosse criado o curso de 40 

Engenharia da Computação pelo DCC não haveria problema, mas se o departamento de 41 

engenharia criar qualquer engenharia antes, há o risco do DCC perder esse professor para um 42 

novo departamento na UFLA. A professora Ana Paula comentou que os candidatos podem ter 43 

dificuldade pois os temas estão muito extensos, com isso as propostas foram colocadas em 44 
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votação, foi feita uma primeira votação para eliminar uma das propostas, que foi a do 1 

professor Wilian. Na segunda votação, foi escolhida a do professor João, com doze votos a 2 

favor, contra sete a favor da proposta do professor Joaquim e coordenadores e quatro 3 

abstenções, o professor Wilian pediu a palavra e salientou que apenas os itens 1 e 2 dos 4 

temas aprovados contemplam a área de eletrônica. O professor Neumar pediu para que se 5 

observasse a importância de abrir concurso não avaliando apenas a questão das disciplinas 6 

com carência de professor, mas sim a área. Professor Ahmed saiu ás onze e quarenta e quatro. 7 

Em relação aos temas da área de Ciência da Computação, foram apresentadas duas propostas, 8 

do professor Joaquim junto com os coordenadores de curso e do professor Sanderson,  que 9 

foram colocadas em votação e foi escolhida a do professor Sanderson com doze votos a 10 

favor, contra cinco votos a favor do professor Joaquim e coordenadores e quatro abstenções. 11 

Em relação aos temas da área de Fundamentos e Algoritmos, foram apresentadas duas 12 

propostas, do professor Joaquim junto com os coordenadores de curso e do professor 13 

Sanderson,  que foram colocadas em  votação e foi escolhida a do professor Sanderson com 14 

maioria dos votos. 4) Revisão da titulação exigida nos concursos. Este assunto será 15 

discutido em A.D. futura. 5) Oferta de disciplinas eletivas para 2013/1. Este assunto será 16 

discutido em A.D. futura. 6) Normas de distribuição de disciplinas. Este assunto será 17 

discutido em A.D. futura.  7) Obras no DCC. Este assunto será discutido em A.D. futura. 8) 18 

Extensão no DCC. Este assunto será discutido em A.D. futura.  9) Vagas de eletrônica. Este 19 

assunto será discutido em A.D. futura. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia 20 

Geral do DCC, às 12 horas e 25 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei 21 

a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de 22 

aprovação da mesma. Lavras, 01 de março de 2013. 23 


