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Realizada às onze horas e trinta minutos do dia onze 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, 3 

André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Cristiano Leite de Castro, Denilson 4 

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

Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, 6 

Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael 7 

Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e 8 

dos representantes discente, Gabriela Santiago e João Vitor Squillace Teixeira. O prof. Joaquim 9 

apresentou o item único de pauta. 1) Mudança do turno de BSI. O presidente apresentou o 10 

problema verificado durante sua participação na Comissão de Reestruturação dos Cursos de BCC e 11 

BSI, ao se verificar nas DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais), a exigência de pelo menos 3.000 12 

horas para cursos de BSI. Informou ainda que o curso BSI do DCC está atualmente com 2890 horas, 13 

havendo a necessidade de incluir duas disciplinas no curso à noite, o que não seria possível de forma 14 

normal. Acrescentou que as opções seriam: aumentar a carga horária a distância do curso de BSI, 15 

aumentar o número de períodos do curso ou transferir BSI para o período diurno. Profa. Ana Paula 16 

comentou que foi solicitada pela PRG ao Colegiado de BSI um posicionamento e relatório a respeito 17 

da mudança de BSI para o período diurno. Prof. Prof. Heitor alertou para a necessidade de uma 18 

análise sobre o impacto na carga horária didática e questionou a urgência dessa decisão. Profa. Ana 19 

Paula esclareceu que já foi solicitada a revisão dos PPCs para reestruturação de todos os cursos de 20 

graduação da UFLA, para entrada em vigor em 2013/2, havendo portanto a necessidade do colegiado 21 

e departamento opinar a respeito. Prof. Eric chamou a atenção que o perfil do aluno de BSI não é do 22 

aluno que trabalha, ao qual o curso originalmente foi proposto e que é muito comum alunos de BSI 23 

se matricularem em período diurno. Prof. Eric chamou a atenção ainda para a necessidade de se 24 

pensar no futuro e que a vinda de BSI para o diurno facilitará em muito a reestruturação do curso. 25 

Prof. Sanderson questionou sobre a necessidade de ofertar disciplinas à noite para repetentes. Profa. 26 

Ana Paula explicou que não há obrigatoriedade dessa oferta e que fica a critério do Departamento, 27 

havendo apenas a necessidade de garantir condições para que o aluno se forme. Prof. Sanderson 28 

questionou sobre a receptividade nas instâncias superiores. Profa. Ana Paula informou que as alguns 29 

pró-reitores são favoráveis e que os argumentos para BSI são semelhantes aos que foram utilizados 30 

para o curso de Educação Física. Prof. Tales questionou se o curso não poderia ser período integral. 31 

Profa. Ana Paula comentou que isso seria o melhor para o DCC. Prof. Denilson comentou que devem 32 

ser tomados cuidados com composições de turma, uma vez que turmas grandes aumentam a carga do 33 

professor. Prof. Joaquim comentou a proposta não tem por objetivo a composição de turmas, 34 

justamente por causa da preocupação com a qualidade dos cursos. Profa. Marluce comentou que a 35 

comissão de avaliação criticou o BSI por não ter estágio obrigatório. Complementou que, com o 36 

curso em regime diurno, haveria a possibilidade dos alunos concluírem as disciplinas em um prazo 37 

menor, viabilizando estágio obrigatório. O Prof. Rêmulo questionou sobre a criação do curso de 38 

Engenharia da Computação e o impacto deste na quantidade de cursos ofertados no período diurno 39 

pelo DCC. O prof. Joaquim informou que isto é uma discussão que deverá ser estudada 40 

posteriormente, uma vez que a UFLA já estuda a possibilidade de criação de institutos na 41 

universidade. Prof. André Pimenta propôs que se aprovasse a mudança de BSI para período diurno. A 42 

proposta foi aprovada com dezesseis votos a favor, um voto contra e três abstenções. Na sequência, a 43 

ata foi lida, corrigida e colocada em votação e aprovada por unanimidade. Assim, o Presidente deu 44 

por encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC, às 12 horas e 30 minutos, e, para constar, eu, 45 

Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, foi assinada pelos 46 

presentes à reunião. Lavras, 11 de abril de 2013. 47 


