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Realizada às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia oito de março de dois mil e treze, 1 

no 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 4 

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

Denilson Alves Pereira,  Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José 6 

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

Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Sanderson L. 8 

Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico-9 

administrativo Anderson Laudelino Pereira. O presidente apresentou os itens de pauta na 10 

seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e Esclarecimentos. 3.Revisão da titulação 11 

exigida nos concursos. 4. Oferta e criação de disciplinas eletivas para 2013/1. 5. Normas de 12 

distribuição de disciplinas. 6. Tamanho das Turmas Práticas no DCC. 7. Obras no DCC. 8. 13 

Extensão no DCC. 1. Assuntos Gerais. A profa. Ana Paula comunicou que na última 14 

reunião da PRG foram discutidos vários tópicos relativos à qualidade dos cursos de 15 

graduação, dentre eles a reestruturação geral curricular que inclui todos os cursos de 16 

graduação da UFLA. Ressaltou que os colegiados dos cursos de BCC e  BSI já estão com 17 

este trabalho em andamento desde o fim do ano passado e que estamos um passo à frente 18 

neste processo. O prof. Tales reforçou que, cada curso será obrigado a ofertar uma disciplina 19 

que não seja da sua área de concentração e que isto pode resultar numa sobrecarga de certas 20 

disciplinas ofertadas pelo Departamento, como por exemplo Fundamentos de Informática, 21 

que poderá vir a ser solicitada por outros cursos da UFLA, visando atender a esta exigência. 22 

O prof. Wilian comunicou que toda segunda-feira às 14h00m estão acontecendo palestras no 23 

anfiteatro do DCC para atender a disciplina PCC – 516 Seminários e Avaliação de Projetos, e 24 

abre a todos um convite a assistirem e participarem das apresentações. 2. Avisos e 25 

Esclarecimentos. O prof. Joaquim informou que está acontecendo no anfiteatro do DCC um 26 

fórum do GTI no qual os profs. Paulo Bermejo, André Zambalde e André Grützmann 27 

encontram-se envolvidos. O prof. Joaquim parabenizou todas as mulheres do DCC pelo Dia 28 

Internacional da Mulher. O prof. Joaquim comunicou ainda que a PUC– MG convidou 29 

docentes do DCC a participarem do evento chamado Compensar, que tem como objetivo 30 

promover a discussão e a apresentação de temas referentes à tecnologia da informação e 31 

comunicação e que será realizado nos dias 25 e 26/04. Os interessados em ministrar palestras 32 

ou minicursos terão uma ajuda de custo no valor de R$400,00 para arcar com os gastos de 33 

viagem e alimentação. Prof. Joaquim solicitou que os interessados comunicassem à Chefia, 34 

para ter uma posição formal sobre a parceria. O Prof. Joaquim informou que as obras no 35 

Laboratório I já estão em fase de conclusão e que faltam a penas as instalações elétrica e de 36 

internet e a pintura e que a sala de seminários II está também em obras para que seja efetuada 37 

a troca dos pisos quebrados. As 15h10m o prof. André Grützmann chegou. 3. Revisão da 38 

titulação exigida nos concursos.  O prof. Joaquim apresentou a proposta do prof. Sanderson 39 

de modificar o grau exigido de titulação para o concurso de docente na área de Computação, 40 

exigido título de doutor e se não houver candidato com esta titulação, abrir automaticamente 41 

para mestre. O prof. Wilian solicitou que fosse realizado o mesmo procedimento para a área 42 

de Sistemas de Computação e Eletrônica. O Prof. Heitor propôs manter os critérios de 43 

titulação como aprovados na A. D. Anterior para a área de Computação. Porém apoiou a 44 
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proposta do prof. Wilian, ou seja abrir para doutor e se não houver candidato com esta 1 

titulação, abrir automaticamente para mestre na área de Eletrônica. Foram colocadas em 2 

votação as propostas do prof. Sanderson e Heitor. Após votação, a proposta do prof. 3 

Sanderson foi vencedora com 8 votos a favor 5 contra e 3 abstenções. Foi votada também a 4 

proposta do prof. Wilian que foi aprovada com 14 votos a favor 8 contrários e 3 abstenções. 5 

A profa. Marluce saiu as 15h51m . 4. Oferta e criação de disciplinas eletivas para 2013/1. 6 

Após apresentação da planilha com  cenários de  possibilidade de oferta das disciplinas 7 

eletivas e ampla discussão, a Assembleia autorizou à Câmara de Graduação, Chefia e 8 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação a se reunirem e 9 

definirem as disciplinas eletivas que deverão ser ofertadas em 2013/1.  O Prof. Bruno saiu as 10 

15h54m. Este encaminhamento foi votado e aprovado com apenas 2 abstenções.  O prof. 11 

Luiz Henrique chegou as 16h. Foi apresentada a proposta de criação da disciplina eletiva 12 

 Estudos Avançados em Tecnologias Educacionais. Após discussões a criação da disciplina 13 

foi aprovada por ampla maioria com 4 abstenções. Houve também o encaminhamento de 14 

criação da disciplina Programação WEB, e o prof. Sanderson identificou semelhança no 15 

conteúdo com o da disciplina já existente Linguagens de Programação III ofertada pelo prof. 16 

André Saúde. Diante do exposto o prof. Heitor propôs adiar a criação desta disciplina. Após 17 

discussões a proposta foi colocada em votação  e a criação imediata foi reprovada por  ampla 18 

maioria  com 4 abstenções. Foi apresentado o encaminhamento de verificação do 19 

espelhamento entre as disciplinas envolvidas  e readequação do nome ao conteúdo de de 20 

Linguagens de Programação III, para posicionar a A.D. e possível reencaminhamento da 21 

criação da disciplina  Programação WEB.  5. Normas de distribuição de disciplinas.  Foi 22 

questionado pelo prof. Joaquim se haveria continuidade  da apreciação dos itens de pauta 23 

devido ao adiantar da hora, e foi aprovada prorrogação da A.D. até as 16h30m. Assim foram 24 

discutidos, alterados e aprovados os parágrafos 1o e 2o da Resolução que estabelece critérios 25 

para a distribuição de disciplinas, todas as propostas e alterações foram aprovadas por 26 

unanimidade. 6. Tamanho das Turmas Práticas no DCC. Este assunto será abordado na 27 

próxima A.D.. 7. Obras no DCC. Este assunto será abordado na próxima A.D..8. Extensão 28 

no DCC. Este assunto será abordado na próxima A.D.. 9. Vagas para eletrônica Este 29 

assunto será abordado na próxima A.D..Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia 30 

Geral do DCC, às 16 horas e 35 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei 31 

a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de 32 

aprovação da mesma. Lavras, 08 de março de 2013. 33 
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