ATA DA 216ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 23 de abril de 2013.
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Realizada às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e treze, no
Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof.
Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: André
Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider,
Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes
Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Marluce
Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael
Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Wiliam Soares Lacerda, do representante técnico
administrativo Anderson Laudelino Pereira e dos representantes discente, Daniel Nunes
Gonçalves, Gabriela Santiago e João Vitor Squillace Teixeira. O Prof. Joaquim apresentou os
itens de pauta na seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e Esclarecimentos. 3.
Repositório Institucional da UFLA. 4. Simpósio de Ciência da Computação e Sistemas de
Informação da UFLA ( I- SCCSI/UFLA). 5. Ajustes na distribuição de disciplinas para
2013.1. 6. Normas de distribuição de disciplinas. 7.Obras no DCC. 8. Tamanho das Turmas
Práticas no DCC. 9. Vagas para eletrônica. Com o atrazo no início e a chegada dos
representantes da bibloteca, o chefe iniciou a reunião pelo terceiro item de pauta. 3.
Repositório Institucional da UFLA. O diretor da biblioteca, Nivaldo, apresentou sua equipe
e em seguida o Repositório Institucional da UFLA, sua filosofia e objetivos, bem como a
necessidade de criação do repositório para maior visibilidade da UFLA na web, bem como
para o processo de institucionalização. Dando continuidade Nivaldo apresentou o Repositório
Institucional da UFLA, bem como seus principais recursos. Em seguida informou que o
Repositório Institucional da UFLA, mesmo em fase inicial, já está alcançando parte da
repercussão pretendida.Por fim, Nivaldo falou sobre a necessidade de verificar se o artigo
pode ser depositado no Repositório Institucional, por questões de direito autoral. Com a
abertura para questionamentos, Prof. Denilson comentou que o DCC teria dificuldades em
depositar artigos, por conta de como os principais veículos de publicação lidam com direitos
autorais. Nivaldo comentou que as revistas tem mudado ao pouco, mas que trabalhos com
patentes ou copyright não seriam depositados. Prof. Denilson questionou sobre a necessidade
de cadastrar os metadados dos trabalhos, com retrabalho de informações lançadas no Lattes.
Nivaldo chamou a atenção para o papel de divulgação do Repositório para os trabalhos do
professor, bem como a possibilidade de terceiros, como bolsistas ou técnicos, fazerem esse
depósito. Prof. Denilson insistiu na necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta que
buscasse os trabalhos no Lattes. Nivaldo informou que isso é uma tarefa já em andamento,
mas que no momento não é possível, até por conta de recuperação dos trabalhos anteriores.
Prof. Denilson questionou sobre a Biblioteca de Teses e Dissertações da UFLA. Nivaldo
comentou que o software anterior apresentou problemas e que as teses e dissertações estão
migrando para o Repositório Institucional. Prof. Denilson comentou sobre Projeto de Lei
para que todas as instituições possuam Repositório Institucional. A funcionária da Biblioteca
informou que o Repositório Institucional atende a isso e que o Projeto da UFLA foi
implantado por meio de um kit disponibilizado por meio de Edital do IBICT. Prof. André
Pimenta reforçou a informação que a maioria das boas publicações na área de Computação
possuem copyright. Questionou também sobre a possibilidade do repositório possuir links
para o artigo nas revistas, ao invés de apenas o artigo completo. O prof. André informou
ainda que em alguns países já existem normas de que trabalhos realizados com
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financiamento público devem ser disponibilizados gratuitamente, sendo que revistas
internacionais já estão se adaptando e os artigos podem ser diponibilizados porém é cobrada
uma taxa para acesso aberto e chamou a atenção que a lei, bem como as instituições de
fomento precisam se adaptar a essa nova realidade. Nivaldo esclareceu que o Repositório
Institucional será inicialmente adotado para depósito voluntário, mas que isso posteriormente
isso será reavaliado. O prof. Heitor reforçou o questionamento do prof. Denilson sobre mais
esforço para o professor em preencher mais formulários, além das atividades normais de
pesquisa, ensino e extensão. Nivaldo ressaltou novamente a importância disso para a
divulgação dos trabalhos do professor. O representante discente João Vitor sugeriu
possibilidade de ajuda do DCC na integração do Repositório com bases de dados como por
ex: O curriculo Lattes. Nilvado esclareceu que há um técnico responsável para alimentação e
atualização deste sistema, porém ainda há falta de informações no Lattes compatíveis com o
repositório, por exemplo falta de resumos e palavras-chave dos trabalhos. Prof. Heitor
questionou sobre espaço para monografias e trabalhos de conclusão de curso. Nivaldo
comentou que não há no momento, por conta da pouca disponibilidade de técnicos para
verificação dos metadados. Mas que os locais já poderiam ir encaminhando demandas
específicas. A Chefia se comprometeu a enviar solicitação de coleção para as monografias de
graduação, relatórios técnicos e pós-graduação lato sensu. O prof. Heitor questionou sobre o
necessidade de cadastro nos repositórios para conseguir fomentos ou auxílios, como por
exemplo distribuição de bolsas de iniciação científica da UFLA. Nivaldo informou que
defenderia isso. O prof. André Pimenta e Neumar reforçaram o questionamento sobre
copyright, pois as revistas qualificadas da área não permitem publicação destes artigos. Prof.
Denilson destacou que sem ferramentas para extração de dados do Lattes, bem como verba
extra do governo para disponibilizar acesso público a artigos, não seria possível penalizar
departamentos por conta do número baixo de trabalhos depositados. Prof. Heitor
complementou para a necessidade de se verificar as especificidades da área de Computação.
Prof. André Pimenta reforçou para a necessidade de se depositar o link, uma vez que a
maioria das instituições de pesquisa já possuírem acesso aos Periódicos da Capes. Nivaldo
comentou que no momento ainda não é contemplado na UFLA a distribuição de recursos
baseado no Repositório Institucional. Prof. André Pimenta comentou que mesmo assim, é
importante que o Repositório Institucional contemple os trabalhos que não podem incluir o
pdf, mas apenas o link para a revista. Prof. Wilian solicitou a inclusão de Manuais e
Relatórios Técnicos. A Chefia se comprometeu a enviar memorando com essa solicitação,
bem como para possibilidade de inclusão de links, extração de dados do Lattes, além das
monografias de graduação e pós-graduação lato sensu. Prof. André Grützmann comentou
sobre a necessidade de cada cadastro possuir um responsável, pois em caso de trabalhos com
vários autores, todos seriam acionados, ao invés de apenas um. O prof. Heitor questionou
sobre a ordenação das coleções. Nivaldo comentou que estão por ordem de sigla do
departamento. Prof. Heitor comentou que isso dificulta o acesso por pessoal externo. Nivaldo
comentou que iriam rever isso. Prof. Heitor chamou ainda a atenção para a possibilidade de
cruzamento de dados e interface com outras bases de dados. Por fim, não havendo mais
dúvidas ou questionamentos sobre o assunto, prof. Joaquim agradeceu ao comparecimento
dos representantes da biblioteca. 1. Assuntos Gerais. O prof. Joaquim abriu para assuntos
gerais. O prof. Heitor manifestou preocupação sobre atraso de seleção de docentes com base
Página 2 de 4

ATA DA 216ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 23 de abril de 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

no e-mail que o prof. Ahmed enviou porém o Prof. Joaquim informou que crê que não haverá
atraso ou suspensão dos concursos. O prof. Wiliam informou que foi realizada a segunda
etapa do concurso de técnico e que o Prof. Luciano temporário é forte candidato e a intenção
é convocar os servidores efetivos selecionados até junho. O prof. Neumar saiu as 09h50m. 2.
Avisos e Esclarecimentos. O prof. Joaquim apresentou os critérios de distribuição dos
recursos da matriz, percentual de recursos para cada rubrica da distribuição. O prof. Joaquim
esclareceu sobre como funcionarão os pedidos de compra, informando que segundo vários
entendimentos a responsabilidade sobre o orçamento é do solicitante. O prof. André
Grützmann saiu as 09h58m. Prof Joaquim informou que em próxima reunião haverá a
aprovação do Plano de Utilização dos Recursos da Matriz, havendo necessidade dos
professores apresentarem, no máximo até o recesso, as sugestões de compras para o
exercício. Continuando, prof. Joaquim apresentou informou que anteriormente o DCC
possuia uma reserva de recursos, que antigamente era fomentado pelo lato-sensu. Atualmente
há a possibilidade de cursos e eventos serem gerido pela FUNDECC, dos quais um
percentual seria destinado ao DCC. Assim foi apresentado como exemplo uma planilha de
custos de um projeto de curso de Qualificação. O prof. Bermejo sugeriu que o DCC solicite
que a direção da UFLA autorize o DCC a oferecer cursos on-line com certificado emitido
pela Universidade. Prof. Joaquim reforçou a necessidade do DCC investir em extensão, com
parte dos recursos destinados ao departamento, sendo que o assunto será abordado em A.D.
futura. 4. Simpósio de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UFLA ( ISCCSI/UFLA). O prof. Joaquim passou a palavra à representante dicente Gabriela que
esclareceu sobre a ideia de realizar um evento que foi definido como um Simpósio e solicita
apoio de um docente do DCC para assumir a coordenação e responsabilidade administrativa
do evento. E apresenta um convite aos docentes para participação, composição de uma
comissão organizadora. O prof. Wiliam esclareceu sobre o primeiro evento no qual foi
presidente e a profa. Marluce e Zambalde coordenaram áreas específicas. Ressaltou que há a
necessidade da UFLA estabelecer uma setor/equipe fixa para realizar este tipo de trabalho. O
prof. Wiliam perguntou quando seria a realização deste evento, e a resposta foi que seria para
o fim de 2013, e informou que é necessário o mínimo de um ano para a organização e
realização de qualquer evento. Informou que infelizmente não poderá assumir tal
responsabilidade porém está aberto a auxílio em quaisquer dúvidas que poderão surgir. A
profa. Marluce chegou às 10h20. O prof. Joaquim reforçou que o prazo para o fim de 2013 é
muito curto, até por conta da reposição de aulas, que o ideal seria para 2014/1. A
representante Gabriela comentou que o objetivo seria realizar o evento durante um feriado. O
prof. Joaquim informou que o maior problema não é o evento ocorrer no período de aulas
pois no passado SECICOM funcionou e ocorriam abonos de faltas, o fator que implica é o
prazo que está muito curto. A representante Gabriela comentou que, mesmo para o ano que
vem, haveria a necessidade de um professor responsável. O prof. Cristiano comentou que
existem diferentes tipos de eventos e sugeriu definição de um perfil específico e da
necessidade da presença de um docente, além de qual seria a participação deste docente no
evento e na organização do mesmo. A representante Gabriela comentou a necessidade do
professor para registros e reservas de espaços e equipamentos. Além disso realçou que a ideia
e que fosse um ciclo de cursos e palestras. O porf. Joaquim informou que este tipo de evento
já existiu, sob a forma da Semana da Ciência da Computação (SECICOM) e que a
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denominação congresso ou simpósio é muito forte e não caberia no caso. Representante
Gabriela comentou que eles estão com interesse em chamar o Simpósio Mineiro de Sistemas
de Informação. Prof. André Pimenta comentou que o CA precisa definir o objetivo do
evento, se mais científico, ou mais para aproximar alunos de empresas. E ressaltou que um
evento como a Semana Mineira de computação é um evento muito completo inclusive
indexado pela SBC e que a partcipação do docente é até necessária, por conta do comitê de
avaliação dos trabalhos submetidos. Prof. Wilian sugeriu que o primeiro evento fosse uma
“Escola”, algo mais voltado para apresentação de cursos e palestras, no formato da
SECICOM. Prof. Pimenta se ofereceu para auxiliar nessa etapa inicial para definir melhor o
perfil e objetivo do evento.A representante Gabriela informou então que levaria essas
ponderações ao CA para verificar o que seria o melhor a ser feito. Profa. Marluce sugeriu
também que ao CA buscasse com as representações anteriores do CA, para buscar o histórico
dos eventos anteriores. Prof. Joaquim solicitou então que os representantes discentes
buscassem definir melhor o perfil e objetivos do evento, com o auxílio do prof. André
Pimenta, inclusive avaliando nova data para esse evento. Posteriormente, com as novas
definições, os representantes deveriam trazer o tema novamente para a A.D. 5. Ajustes na
distribuição de disciplinas para 2013.1. Professor Joaquim apresentou os ajustes realizados
na distribuição de disciplinas após recebimento dos horários do Departamento. Foram
constatadas que algumas turmas haviam sido canceladas, por isso a necessidade dos ajustes,
anexados à ata. Na sequência, dado o horário avançado da reunião, encerrou a reunião
extraordinária da A.D. 6. Normas de distribuição de disciplinas. O assunto será abordado
em próxima reunião da A.D. 7. Obras no DCC. O assunto será abordado em próxima
reunião da A.D. 8. Tamanho das Turmas Práticas no DCC. O assunto será abordado em
próxima reunião da A.D. 9. Vagas para eletrônica. O Presidente deu por encerrada a
reunião da Assembleia do DCC às dez horas e cinquenta minutos e, para constar, eu, Ana
Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos
presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 23 de abril de 2013.
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