ATA DA 218ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 14 de junho 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
45

Realizada às oito horas do dia quatorze de junho de dois mil e treze, na sala de
Seminários II do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do
Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes:
Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta
Freire, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Heitor Augustus Xavier
Costa, João Carlos Giacomin, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues
Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler
de Bettio, Wiliam Soares Lacerda, do representante técnico administrativo Anderson
Laudelino Pereira e dos representantes discente, Daniel Nunes Gonçalves, Frederico
Santos de Oliveira e Gabriela Santiago. O Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta na
seguinte ordem: 1) Assuntos Gerais; 2) Avisos e Esclarecimentos; 3. Aprovação das atas
anteriores (nº 206 207, 208,209 e 215, 216, 217); 4) Aprovação de Projetos de
Pesquisa; 1. Assuntos Gerais. A) Professor Giacomin cobrou agilidade no processo de
análise nas normas de distribuição de disciplinas. Professor Joaquim informou que não
agendou reuniões durante as semanas anteriores por conta dos editais de bolsistas
institucionais da UFLA. Informou também que o assunto em breve será assunto de
reunião extraordinária. Prof. Giacomin questionou sobre qual órgão solicitou a divisão do
departamento em áreas. Prof. Joaquim informou que o pedido veio do CEPE e que para
os órgãos superiores é ruim a forma de distribuição atual, em uma única área. B)
Professor Zambalde questionou sobre o novo currículo, uma vez que o prazo para
implantação em 2013/2 está se aproximando. Professor Joaquim informou que já cobrou,
como chefe, à comissão e aos colegiados, agilidade no processo, para apresentação à
A.D. Informou também que um dos motivos da demora é a espera pela aprovação da
mudança de turno do curso BSI para o período diurno nas instâncias superiores da UFLA.
C) Professor Bermejo informou que foi escolhido como membro da comissão avaliadora
dos projetos de empreendedorismo dos alunos stricto sensu, mas a UFLA recebeu apenas
dois projetos. Ressaltou a importância desses projetos para a universidade e alunos, uma
vez que esses trabalhos despertam interesse de investidores e que, no passado, projetos da
UFLA foram inclusive premiados. D) Prof. Heitor informou que recebeu memorando da
coordenação do curso de ECA informando que AED 1 passará do primeiro período para
segundo periodo nesse curso. Apresentou também a última edição do Jornal da UFLA ,
que apresenta a criação de novos cursos, sendo que a maioria irá impactar diretamente na
carga horária do departamento, com disciplinas de AED1, AED2, Redes de
Computadores, entre outras. Heitor o prof. Roberto Braga informou que a disciplina de
AEDI não será mais ofertada no primeiro semestre do curso de ECA - Engenharia de
Controle e Automação. E) Prof André Pimenta reclamou do bloqueio a Internet nos
laboratórios de graduação do DCC, e que ficou sabendo apenas em cima da hora através
de alunos da disciplina de IHM. Comentou que isso prejudicou o andamento das
atividades da respectiva disciplina uma vez que está desenvolvendo trabalhos que
dependem do acesso da internet. Chamou a atenção para o fato que não houve
comunicação formal sobre a medida. Sugere item de pauta para a próxima A.D. sobre
prejuízo às atividades advindos da proibição do acesso da Internet. Ressaltou que Alunos
de IHM precisam do acesso a internet para atividades de projeto na disciplina. Prof.
Joaquim opinou que o assunto não é tema para A.D., sendo mais adequado para discussão
nos colegiados. F) O prof. Wilian informou que hoje é o último dia para inscrição para
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Coordenador do PPGCC. 2. Avisos e Esclarecimentos. O prof. Joaquim O prof.
Joaquim comunicou a entrada da Assistente em Administração Lélia Andrade e que há a
previsão de chegada de mais uma assistente em administração já que há alguns
impedimentos para a continuação da Sra. Sônia Maria Ferreira no DCC, sendo que essa
funcionaria havia sido designada recentemente pela PRGDP. Prof. Joaquim informou
também que a funcionária terceirizada Ana Daniela dos Santos havia recebido aviso
prévio, devendo continuar no departamento até dia 19/06. Prof. Joaquim lamentou a
perda da funcionária no quadro do DCC. O prof. Paulo Bermejo agradeceu a participação
da secretária Ana Daniela dos Santos e solicitou que esse agradecimento seja constatado
em ata para que sirva futuramente de documentação oficial de indicação futura da Sra.
Ana Daniela dos Santos, caso seja necessária.A solicitação teve apoio dos presentes. O
prof. Joaquim informou que haverá uma festa junina na casa da profa. Ana Paula no dia
29/06 à partir das 18h00 e que a contribuição será de R$20,00 por pessoa, crianças entre
10 e 15 anos pagam R$ 15,00 e crianças abaixo de 10 anos não pagam. As contribuições
deverão ser entregues na secretaria até o dia 25/06 na secretaria do DCC. Professor
Joaquim informou que devido a falta de secretária para atender ao PPGCC entraram no
meio do ano de 2012, 3 bolsistas atividade: Adriana, Mariana e Glícia, que terminaram a
função, prevalecerão apenas até o término da bolsa. O prof. Joaquim informou que foram
aprovados três candidatos para Professor Substituto, sendo que dois destes são ex-alunos
do departamento. 3. Aprovação das atas anteriores (nº 206 207, 208,209 e 215, 216,
217). Ata 206 foi apreciada, após avaliação o João propôs que se aprovasse e a ata foi
aprovada por unanimidade. Ata 207 foi apreciada, após avaliação o prof. Bruno propôs
que se aprovasse e a ata foi aprovada por unanimidade. Ata 208 foi apreciada, após
avaliação o prof. João propôs que se aprovasse e a ata foi aprovada por unanimidade. Ata
215 foi apreciada, após avaliação o prof. João propôs que se aprovasse e a ata foi
aprovada por unanimidade. Ata 216 foi apreciada, após avaliação o prof. Bruno propôs
que se aprovasse e a ata foi aprovada por unanimidade. Ata 217 foi apreciada, após
avaliação o prof. Bruno propôs que se aprovasse e a ata foi aprovada por unanimidade. 4.
Aprovação de Projetos de Pesquisa. O prof. Joaquim informou que a Câmara de
Pesquisa não teve condições de se reunir para avaliação dos projetos encaminhados. Em
seguida solicitou a indicação de um professor para substituição do prof.
Sanderson, afastado para pós-doutorado. O prof. João Giacomin se ofereceu para a
tarefa, tendo apoio dos presentes. 5. Aprovação de Relatório de Viagem. O Professor
Joaquim apresentou os relatórios de viagem dos professores: A) Prof. Joaquim Quinteiro
Uchôa – Treinamento do INEP para atuar como revisor do BNI – ENEM na área de
matemática – Brasília/DF de 28 a 30 de novembro de 2012. B) Prof. Cristiano Leite de
Castro – Reuniões com integrantes do Projeto P&D: “Desenvolvimento de Modelos,
Métodos e Sistemas Computacional para Otimização de Controle de Tensão e Potência
Reativa em Tempo Real em Sistemas de Distribuição”. – Belo Horizonte/MG dia 28 de
fevereiro de 2013. C) Prof. Cristiano Leite de Castro - Reuniões com integrantes do
Projeto P&D: “Desenvolvimento de Modelos, Métodos e Sistemas Computacional para
Otimização de Controle de Tensão e Potência Reativa em Tempo Real em Sistemas de
Distribuição”. – Belo Horizonte/MG dia 04 de abril de 2013. D) Prof. André Luiz
Zambalde –Visita técnica para entrevistas do Projeto Fapemig “Apropriabilidade de
Inovação: estudo multicascos em universidades do Estado de Minas Gerais” Página 2 de 3
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Uberaba/MG dia 18 de abril de 2013. E) Prof. Cristiano Leite de Castro – Participar da
banca de Dissertação no Departamento de Engenharia de Material e Construção Civil da
UFMG – Belo Horizonte/MG dia 19 de abril de 2013. F) Prof. André Pimenta Freire –
Participação na ReaTech – XII Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão e
Acessibilidade, junto ao Núcleo de Tecnologia Assistiva da UFLA – São Paulo/SP dia 19
de abril de 2013. G) Prof. André Pimenta Freire – Ministrar minicurso “Avaliação de
Usabilidade: aspectos práticos de testes com usuários” no evento Com.pensar na
PUC/Poços de Caldas – Poços de Caldas/MG dia 26 de abril de 2013. H) Prof. André
Grützmann – Palestra para alunos de sistemas de Informação na Universidade do
Contestado – campus Concórdia-SC, no dia 30 de abril de 2013 e Visita técnica ao
Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia e Incubadora Tecnológica, ambos da
Unochapecó, no dia 02 de maio de 2013 – Concórdia 29 e 30 de abril de 2013 / Chapecó
02 e 03 de maio de 2013. I) Prof. Tales Heimfarth – Participação e apresentação de
trabalho no XXXI SBRC / Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores – Brasília/DF
de 04 a 10 de maio de 2013. J) Prof. Neumar Costa Malheiros – Defesa de Tese de
doutorado na UNICAMP – Campinas/SP de 15 a 17 de maio de 2013. K) André Pimenta
Freire – Participação na III Reunião sobre o Processo de Adoção do Sistema de Marcação
do PubMed Central pelo Scielo e revistas associadas junto à Editora da UFLA, na função
de editor-chefe da INFOCOMP – São Paulo/SP dia 15 de maio de 2013. L) Prof.
Cristiano Leite de Castro – Apresentar seminário sobre o tema: “Learning with Dataset
Shift” no Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG. Fazer reuniões com
integrantes do grupo de pesquisa – Belo Horizonte/MG dia 21 de maio de 2013. M) Prof.
André Luiz Zambalde – Realizar palestra na SIT – Semana de Integração Tecnológica da
Embrapa, sobre o tema: Tecnologias de Informação no Agronegócio – Sete Lagoas/MG
dia 24 de maio de 2013. O prof. Zambalde propôs aprovação em bloco dos relatórios, a
proposta foi aprovada por unanimidade. 6. Oferta de disciplinas eletivas para 20132. O prof. Joaquim apresentou proposta da chefia que a câmara de graduação com a
coordenação do programa de pós-graduação definissem a oferta das disciplinas eletivas
para o próximo período. Prof. Heitor chamou a atenção para necessidade de criação de
duas disciplinas eletivas, em conjunto com o Mestrado. A profa. Marluce recordou que a
disciplina de LP3 não espelha com a disciplina proposta pelo prof. Raphael em A.D.
anterior, sendo também importante a criação dessa disciplina. Dado o tempo ocorrido na
reunião, o prof. Joaquim agendou reunião extraordinária para o dia 19/06, próxima
quarta-feira, às 8h00. 7. Tamanho das Turmas Práticas no DCC. Este assunto será
abordado em A.D. futura. 8. Vagas para eletrônica. Este assunto será abordado em
A.D. futura. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC,
às 10 horas e 44 minutos, e, para constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente
ata, que após leitura e aprovação, foi assinada pelos presentes à reunião. Lavras, 14 de
Junho de 2013.
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