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Realizada às quatorze horas e vinte minutos do dia cinco de abril de dois mil e treze, no Anfiteatro do 1 

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

Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana 3 

Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, Bruno de Oliveira Schneider, 4 

Denilson Alves Pereira,Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes 5 

Pimenta de Moraes Júnior, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa 6 

Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Tales Heimfarth  e dos 7 

representantes discente.Daniel Nunes Gonçalves e João Vitor Squillace Teixeira. O presidente 8 

apresentou os itens de pauta serão abordados Assuntos Gerais, Avisos e Esclarecimentos e os demais 9 

itens 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e Esclarecimentos. 3. Aprovação das atas 206, 207, 208 e 209. 4. 10 

Aprovação de Relatório de Atividades de Docente. 5. Aprovação de relatórios de viagem. 6. Reunião 11 

com reitoria. 7. Extensão no DCC. 8. Normas de distribuição de disciplinas. 1) Assuntos Gerais: A) 12 

A profa. Ana Paula informou que na reunião CEPE de 25/03 foram aprovadas três vagas REUNI para 13 

o DCC mantendo o total prometido de 32 professores. B) A profa. Ana Paula informou que os cursos 14 

de Matemática, Física e Filosofia terão entrada anual a partir da próximo processo seletivo. C) A 15 

profa. Ana Paula informou sobre o Repositório Institucional enfatizando que solicitou um espaço 16 

para que os trabalhos de conclusão de curso sejam publicados. D) A profa. Ana Paula pediu que os 17 

orientadores de monografias e trabalhos de conclusão não solicitem conceitos X para os alunos que 18 

abandonaram o trabalho, mas que o conceito X se aplique apenas aos alunos que não finalizaram os 19 

trabalhos por motivos de força maior. E) A profa. Ana Paula informou que é opcional a participação 20 

do orientador nas defesas de POI e TCCI. F) A profa. Ana Paula solicitou que os professores  que se 21 

afastarem para doutorado ou pós-doutorado passem a orientação ou nomeiem um co-orientador em 22 

exercício para acompanhar as orientações evitando processos administrativos desnecessários. G) O 23 

prof. Heitor informou que é coordenador do Workshop de Manutenção de Software Moderna que 24 

ocorrerá no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software em Salvador-BA. 2) Avisos e 25 

Esclarecimentos: A) O prof. Joaquim informou o recebimento da Resolução 038 do CEPE referente 26 

a definição de vagas para os departamentos e apresentou a urgência do envio das áreas do DCC  para 27 

concurso. B) O prof. Joaquim informou a solicitação do Colegiado de BSI  para inclusão das ementas 28 

e conteúdos programáticos, no SIG, das disciplinas eletivas que serão ofertadas em conjunto com o 29 

mestrado. C) O prof. Joaquim acusou o recebimento de circular da APG informando a representação 30 

dos pós-graduandos nos conselhos e órgãos superiores da UFLA. D) O prof. Joaquim reforçou 31 

informações sobre o Repositório Institucional da UFLA e informou da solicitação de inclusão de 32 
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item na pauta em reunião da Assembleia Departamental ainda no mês de abril. E) O prof. Joaquim 1 

apresentou a solicitação do prof. Thomaz de redução da sua carga horária de 40 para 20 h. 2 

Acrescentou que a carga horária dos docentes do DCC deverá ficar em 12 h para o próximo semestre 3 

podendo aumentar com a saída dos temporários.  F) O prof. Joaquim informou que foram aprovadas 4 

as normas para concurso de docentes. Os concursos serão abertos exigindo-se apenas graduação e 5 

terão prova escrita como eliminatória. Além disso, para cada concurso o departamento terá de 6 

informar dez temas por área. G) O prof. Joaquim informou que foi aprovado o Mestrado Profissional 7 

em Formação Pedagógica e Iniciação Esportiva. Também foi aprovada a adesão da UFLA ao 8 

Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física. H) O prof. Joaquim informou da 9 

aprovação ad referendum, da criação dos dois cursos de pós-graduação lato sensu do DCC aprovados 10 

na última reunião da A.D., intitulados: “Uso Educacional da Internet” e “Produção de Material 11 

Didático Usando Linux Educacional”. O prof. Joaquim informou que os dois projetos serão enviados 12 

a UAB ainda hoje, logo após o término desta reunião. Ao iniciar as discussões dos itens de pauta, a A 13 

profa Ana Paula propôs que fosse abordado apenas a definição das áreas para as três vagas de 14 

docente REUNI designadas ao DCC através da Resolução CEPE 038 de 25 de março de 2013, pois 15 

estas informações estão dispersas nas atas 206 e 208. A proposta de inclusão de um novo item foi 16 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Os demais itens serão abordados em futuras 17 

reuniões da A.D.  9) Definição das áreas para as três vagas de docente REUNI designadas ao 18 

DCC através da Resolução CEPE 038 de 25 de março de 2013: Levando em consideração as 19 

discussões das reuniões das A.D.s 206 e 208, a profa. Ana Paula propôs uma vaga para cada uma das 20 

seguintes áreas: “Sistemas de Computação e Eletrônica”, “Ciência da Computação” e “Fundamentos 21 

de Computação e Algoritmos”. Colocada em votação as áreas foram aprovadas por unanimidade. Na 22 

sequência a ata foi redigida, lida e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Assim, o 23 

Presidente deu por encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC, às 15 horas e 40 minutos, e, para 24 

constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, foi assinada 25 

pelos presentes à reunião. Lavras, 05 de abril de 2013. 26 


