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Realizada às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de maio 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, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de 5 

Castro, Denilson Alves Pereira,Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier 6 

Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, 7 

Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, 8 

Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, 9 

Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Wiliam Soares Lacerda, do 10 

representante técnico administrativo Anderson Laudelino Pereira e dos representantes 11 

discente, Daniel Nunes Gonçalves, Frederico Santos de Oliveira, Gabriela Santiago e João 12 

Vitor Squillace Teixeira. O Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1. 13 

Assuntos Gerais. 2. Avisos e Esclarecimentos.3. Aprovação de RADs. 4. Apresentação do 14 

plano de aplicação dos recursos da matriz. 5. Normas de distribuição de disciplinas. 6.Obras 15 

no DCC. 7. Tamanho das Turmas Práticas no DCC. 8. Vagas para eletrônica. 1. Assuntos 16 

Gerais. A) O prof. João Giacomin reclamou sobre a superlotação das turmas de aula prática 17 

de eletrônica, tendo 24 alunos matriculados para ocupar um laboratório que cabe 22 alunos. 18 

Para minimizar o problema na segunda semana de aula foi criada mais uma turma, 22B, com 19 

mais 5 alunos por ordem do coordenador do curso de ECA.  A profa. Ana Paula ressaltou que 20 

esta turma não estava prevista e foi aberta sem solicitação ao departamento. Enfatizou que 21 

turmas novas somente poderão ser abertas sob autorização do chefe do departamento e que o 22 

chefe deverá informar isso ao Coordenador da ECA. B) O prof. Heitor reclamou sobre o 23 

pouco espaço de tempo entre um semestre letivo e outro, que o processo está sendo 24 

traumático pois 15 dias são insuficientes para fazer a transição semestral. Prof. Joaquim se 25 

comprometeu a enviar novamente memorando sobre o assunto e a instigar que mais pessoas 26 

façam o mesmo por meio da lista ufla-l. O prof. Heitor perguntou se houve a reunião com os 27 

chefes e coordenadores de curso correlatos com o DCC. O prof. Joaquim informou que sim e 28 

que há uma nova reunião prevista para 29/05 e pediu para que aqueles que tiverem sugestões 29 

para a Resolução CEPE 042, que encaminhem até essa data. O prof. Heitor propôs ainda que 30 

fosse encaminhado à PRG um memorando comunicando o problema de choque de 31 

disciplinas e que há vagas porém os alunos estão querendo escolher a turma, o que não pode 32 

acontecer. C) O prof. Bruno reclamou sobre a escassez de laboratórios de informática para 33 

atender a demanda das aulas práticas. Prof. Joaquim informou que tem a pretensão de criar 34 

para o próximo ano, o Laboratório 5, caso ocorra a vinda do curso de Sistemas de 35 

Informação para o período diurno. Em seguida, informou que ajustes estão sendo 36 

providenciados junto à DGTI para liberação do Laboratório 3. D) Prof. Denilson informou 37 

que deverá ser disponibilizado em breve o programa de  bolsas institucionais para cursos que 38 

tem menos discentes de iniciação científica, com previsão de 30 bolsas para o DCC. E) O 39 

prof. Zambalde questionou sobre a situação de transferencia do curso de BSI para diurno. 40 

Profa. Ana Paula, informou que já foi encaminhada a proposta e está aguardando 41 

encaminhamento de posicionamento das instâncias superiores. E) O prof. Wilian informou 42 

que está assumindo a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 43 

Computação e que irá lançar edital de reeleição de novo coordenador nos próximos dias. 44 
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Reclamou também sobre a demora na finalização de atendimento aos itens de pauta. Prof. 1 

Joaquim informou que pretende agendar reuniões extraordinárias no início do semestre para 2 

finalizar a pauta. F) A profa. Marluce informou que as turmas de POI para BSI estão com 46 3 

alunos e a de BCC está com 14 alunos, porém alguns destes alunos estão sem orientação e 4 

que ela os encaminhará a docentes do DCC para assumirem tais orientações.  2. Avisos e 5 

Esclarecimentos. A) Professor Joaquim informou sobre a resposta da Biblioteca às 6 

demandas do DCC para o Repositório Institucional: o RI irá aceitar a inclusão de artigos com 7 

copyright, informando o link para o artigo na revista; para o futuro o RI irá ter novas 8 

coleções, permitindo a inclusão das monografias e trabalhos de conclusão de curso. B) 9 

Professor Joaquim apresentou brevemente os temas abordados na Reunião do CUNI anterior, 10 

destacando a aprovação unânime dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu “Uso Educacional 11 

da Internet” e “Produção de Material Didático Usando Linux Educacional” por aquele 12 

conselho. C) Professor Joaquim apresentou o procedimento para solicitação de aquisição de 13 

livros para a biblioteca universitária, informando que mais detalhes poderiam ser verificados 14 

no arquivo enviado por e-mail para a lista de discussão dos professores. D) Professor 15 

Joaquim solicitou aos professores para conferirem as férias, com a definição do calendário 16 

acadêmico para 2013/1. 3. Aprovação de RADs. O prof. Joaquim  informou que alguns 17 

RADs já foram encaminhados e outros estão para ser enviados neste fim de semana. O prof. 18 

Tales propôs que  a Assembleia autorizasse a chefia aprovar os RADs de todos os docentes 19 

sem necessidade de anuência da A.D. A proposta foi aprovada com 3 abstenções e um voto 20 

contrário. Professor Joaquim informou que iria verificar a legalidade desse procedimento, 21 

para evitar problemas futuros. 4. Apresentação do plano de aplicação dos recursos da 22 

matriz. O prof. Joaquim apresentou a planilha de previsão de distribuição dos recursos da 23 

matriz 2013 para conhecimento dos docentes. Professor Joaquim informou que o DADP iria 24 

equipar os laboratórios do DCC com projetores multimídia fixos, dois no ano atual e dois no 25 

próximo ano. Em contra-partida, a chefia demonstrou boa vontade para aquele órgão, 26 

atendendo a uma solicitação da PROPLAG e do DADP cedendo o anfiteatro do DCC para a 27 

ministração de duas disciplinas. O Professor Heitor manifestou-se contra o empréstimo, uma 28 

vez que no passado já havia sido negado o uso do Anfiteatro do DCC para ministração de 29 

aulas pelos próprios professores do DCC e que uma liberação inicial poderia tornar o espaço 30 

como uma sala de aula definitiva. Professor Joaquim esclareceu que a motivação do pedido 31 

foi a reforma de vários anfiteatros na UFLA, criando vários problemas para alocação de salas 32 

de aula, portanto a demanda seria somente para este semestre e que seria um gesto de boa 33 

vontade para com o DADP. Professor Heitor insistiu que essa  liberação deveria ser negada, 34 

propondo que a Assembleia se manifestasse sobre o assunto. Após consultas, a liberação do 35 

anfiteatro para ministração de aulas foi negada com 4 votos contra e 2 abstenções. Na 36 

continuidade, o prof. André Zambalde solicitou que fosse encaminhado pedido à reitoria para 37 

renovação dos computadores dos docentes, que já estão obsoletos. Prof. Joaquim se 38 

comprometeu a dialogar com a Reitoria a esse respeito. O prof. Rêmulo saiu as 09h59. 5. 39 

Normas de distribuição de disciplinas. Foi proposto pelo prof. Eric agendar o item para 40 

uma reunião específica para  tratar deste assunto. A proposta foi aprovada por unanimidade. 41 

 7. Obras no DCC. O prof. Wilian questionou sobre o local da sala destinada aos estudos dos 42 

alunos do PPGCC. Ele propôs a saída dos alunos da sala do hands-on e que fossem 43 

realocados na sala de Seminários II. E o local, hoje, destinado a secretaria seria utilizado a 44 
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critério da chefia, por exemplo, criação de duas salas de seminários, sala de professores, etc. 1 

O prof. Wilian ressaltou ainda que a presença de alunos do PPGCC na copa causa alguns 2 

constrangimentos a determinados docentes e que a sala de seminários II apresenta 3 

infraestrutura mais adequada. O prof. Heitor questionou se a pós-graduação seria totalm.ente 4 

deslocada para a sala de Seminários II e o prof. Joaquim informou que, caso a proposta fosse 5 

aprovada, isso ocorreria, sendo que o espaço do hands-on e a secretaria seriam utilizadas com 6 

outras finalidades. A proposta do prof. Wilian foi aprovada com 13 votos a favor com 4 7 

abstenções. 8 Tamanho das Turmas Práticas DCC. O prof. Joaquim informou que esta 8 

pauta foi proposta pelo prof. Wilian e a profa. Ana Paula e passou a palavra ao prof. Wilian. 9 

O prof. Wilian esclareceu sobre a demanda e solicitou que se estabeleça um limite para as 10 

turmas, pois a disciplina de Redes Neurais que é ofertada para a graduação e pós-graduação 11 

já estão com com 31 alunos  e propôs um limite de 25 alunos para a graduação e 10 alunos 12 

para a pós-graduação ou subdividir a disciplina em duas turmas. A profa. Ana Paula propôs 13 

uma padronização para o Departamento, pois este impacto é sentido nas diciplinas com 14 

grandes turmas práticas, o que dificulta muito a qualidade do ensino. A profa. Ana Paula 15 

propôs 20 alunos, 5 vagas para repetentes e 5 para eletivas, nas turmas práticas.  A proposta é 16 

que na reestruturação do curso se oferte disciplinas com este limite de alunos e o impacto 17 

sobre a carga horária somente poderá ser avaliado nesta ocasião. O prof. João Giacomin 18 

comentou sobre  a inviabilidade das turmas grandes de aulas práticas, principalmente para a 19 

disciplina GCC101 e ressaltou o alto índice de repetência. O prof. Heitor citou a incoerência 20 

entre a necessidade de aumentar a quantidade de turmas pŕaticas e a demanda dos docentes 21 

de diminuição da carga horária, e que atender a esta necessidade impactaria na carga horária, 22 

além de outros fatores como afastamentos de docentes para treinamento. Além disso há as 23 

regras estabelecidas pela Resolução CEPE 042. O prof. Denilson opinou que isso deveria ser 24 

definido na reestruturação do curso, devendo-se apenas AED1 e as disciplinas da área de 25 

Eletrônica.  O prof. Zambalde  manifestou apoio e concordância com a necessidade de 26 

divisão das turmas, porém quando for encaminhada a proposta de reestruturação do curso 27 

deve ser enviada também a demanda de aumento das vagas de docente permanente para o 28 

DCC, visando minimizar o impacto na carga horária. O prof. Wilian informou sobre a 29 

realidade dos alunos e carência de conhecimento e dificuldade que apresentam 30 

impossibilitando trabalhos práticos fora de sala de aula. A Chefia se comprometeu em limitar 31 

a quantidade de alunos por turma prática para Redes Neurais com no máximo 35 a 40 alunos 32 

na turma, com o máximo de 25 alunos de graduação e as demais para pós-graduação. O prof. 33 

Heitor pediu para que conste em ata que não será criada uma turma extra. Como a reunião já 34 

havia se estendida por mais de duas horas, a mesma foi interrompida, e o tema será assunto 35 

de nova A.D.  9. Vagas para eletrônica. O tema será retomado em próxima A.D. Assim, o 36 

Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia do DCC às onze horas e quatro 37 

minutos e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e 38 

aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 17 de 39 

maio de 2013. 40 


