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Realizada às oito horas e trinta minutos do dia dezenove 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: Ana 

Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, 

Cristiano Leite de Castro, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, 

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

Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa 

Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Wiliam Soares Lacerda e do 

representante técnico administrativo Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim 

apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e 

Esclarecimentos; 3. Aprovação da ata da reunião 218; 4. Aprovação de Projetos de Pesquisa; 

5. Criação e oferta de disciplinas eletivas para 2013/2; 6. Tamanho das Turmas Práticas no 

DCC; 7. Vagas para eletrônica. 1. Assuntos Gerais. A) A profa. Ana Paula informou que 

houve o concurso para seleção de professor substituto e três candidatos foram aprovados, 

informou também sobre a reunião do CEPE na qual haverá a apreciação de área, regime de 

trabalho e titulação exigida para o edital de professor efetivo que será publicado, sendo que 

as 3 vagas do DCC serão apreciadas na reunião. B) A Prof. Ana Paula reclamou sobre o 

Laboratório de Graduação 3, que ainda não está disponível e é necessário para o atendimento 

das disciplinas e atividades extra-curriculares, principalmente no período noturno. O 

professor Joaquim informou que a DGTI providenciou na última sexta-feira o equipamento 

que faltava para o funcionamento do laboratório 3 e que chegaram as máquinas para o 

Laboratório de Graduação 4; C) Profa. Ana Paula opinou que o bloqueio da internet nos 

laboratórios do DCC é uma questão que não compete ao colegiado e sim ao departamento. 

Prof. Joaquim comentou que a Política de Uso dos Laboratórios cita diretamente os 

colegiados de curso, uma vez que punições afetam pedagogicamente os cursos. Informou 

também que mesmo que a A.D. considere isso atribuição da chefia, que a sua primeira 

providência seria justamente solicitar o posicionamento dos colegiados. D) O professor 

Heitor reclamou sobre o uso da Sala de Seminários 1 para aula, o professor Joaquim 

informou que o uso foi circunstancial, em regime de urgência, e que o DRCA foi 

comunicado que o DCC não concorda com o uso desse espaço para ministração de aulas. 2. 
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Avisos e Esclarecimentos. Prof. Joaquim informou que o DCE enviou memorando 

informando sobre a substituição do representante discente João Vitor Squillace Teixeira pela 

discente Barbara Barbosa de Oliveira. Na sequência, relembrou e esclareceu aos professores 

sobre o cadastro de livros para compra no sistema da Biblioteca (Pergamum), alertando para 

a urgência do processo. 3.  Aprovação  da ata da reunião 218. Após apreciação e correções, 

a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 4. Aprovação de Projetos de 

Pesquisa. A Profa. Ana Paula informou que a Câmara de Pesquisa não teve tempo hábil para 

se reunir. Esclareceu também que é necessário a definição de como deve ser feito o 

encaminhamento dos projetos para a Câmara, pois alguns submetem somente o registro no 

SIG e outros submetem o projeto completo. Além disso, é necessária a definição sobre o que 

deve ser avaliado, pois a câmara não tem condições de julgar mérito de projeto de pesquisa. 

A Profa. Ana Paula também informou que é  possível cadastrar no SIG qualquer projeto de 

pesquisa desenvolvido pelos docentes, inclusive projeto orientado de trabalhos de conclusão 

de curso, uma vez que o módulo de pesquisa do SIG permite o registro de produto final do 

projeto como sendo uma monografia. 5. Criação e oferta de disciplinas eletivas para 

2013/2. Prof. Joaquim informou que se reuniu com prof. Heitor,  presidente da Câmara de 

Graduação do DCC,  e que junto avaliaram algumas possibilidades e observações para oferta 

de disciplinas eletivas para 2013/2. Informou que a Secretaria e a Câmara de Graduação do 

DCC  não receberam solicitação de criação de disciplina eletiva. Além disso, na previsão de 

oferta de disciplinas do mestrado para 2013/2, existem novamente duas disciplinas a serem 

atribuídas ao prof. Saúde. Professor Joaquim informou ser favorável à redução de carga do 

prof. Saúde, mas ressaltou que é direcionamento da chefia para a Câmara de Graduação de 

que os professores tenham ao menos quatro horas de disciplinas obrigatórias da graduação. 

Ressaltou ainda que uma das disciplinas, “Linguagens de Programação III” já está sendo 

ofertada em 2013/1 e que ele foi informado que durante a implantação do mestrado houve 

um acordo que uma disciplina do Mestrado não seria ofertada por dois semestres seguidos. 

Prof. Wilian informou que iria verificar essa situação junto ao Colegiado da Pós Graduação. 

Na sequência, Prof. Joaquim informou que das disciplinas ofertadas pelo mestrado, 

excluindo-se “Linguagens de Programação III”, apenas uma possuía eletiva correspondente 

no curso de BSI, a disciplina de “Redes de Computadores”, sendo que 3 disciplinas poderiam 
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ter potencial para a criação de eletivas nesse curso: “Banco de Dados”, “Engenharia de 

Software” e “Tópicos de Computação I”. Prof. Heitor questionou o prof. Leonardo sobre a 

oferta da disciplina Tópicos de Computação como eletiva para graduação. O prof. Leonardo 

questionou qual o procedimento para a criação e foi informado do processo pelos professores 

Joaquim e Ana Paula. Prof. Heitor informou que  quando foi criado o mestrado, havia uma 

proposta para que as disciplinas da pós-graduação fossem ofertadas como eletivas para a 

graduação. Prof. Joaquim informou que seriam necessárias ao menos seis disciplinas eletivas 

no período noturno, sendo que pelo menos três delas deveriam ser ofertadas com metade da 

carga a distância. As três presenciais poderiam ser em conjunto com o  mestrado, caso 

fossem criadas disciplinas eletivas equivalentes. Caso não sejam, criadas, seria necessário 

ofertar disciplinas eletivas específicas da graduação. Na sequência, prof. Joaquim apresentou 

as possibilidades de disciplinas eletivas específicas da graduação para oferta com metade da 

carga a distância. Após discussões, houve consenso na oferta das seguintes disciplinas: 

“Gestão do Conhecimento Tecnologia e Informação”, “Desenvolvimento de Aplicativos Para 

Dispositivos Móveis” e “Programação Web” (a ser criada). O prof. João saiu às nove e 

cinquenta e sete. Prof. Rêmulo questionou se as eletivas seriam ofertadas na sexta-feira à 

noite. Prof. Joaquim informou que o horário de oferta não estava em discussão ainda. Na 

sequência, professor Joaquim informou que os professores Denilson, Heitor e Leonardo, 

precisam encaminhar com urgência a solicitação de criação de disciplinas eletivas para a 

graduação em conjunto com a pós-graduação, caso seja de interesse. Também cobrou 

urgência do prof. Hermes, responsável pela disciplina de “Programação Web”. 6. Tamanho 

da Turmas Práticas do DCC.  A profa. Ana Paula informou que a DRCA vem alocando 

uma quantidade excessiva de alunos em turmas práticas e que isso vem prejudicando o 

rendimento das aulas e dos alunos,  a prof. Ana Paula propôs que as turmas práticas deverão 

ser compostas por no máximo 20 alunos regulares e 5 repetentes. O prof. Wilian comentou 

que, com a infraestrutura atual, as disciplinas de eletrônica que ocorrem no laboratório B 

(digital) deverão ter no máximo 16 alunos, já as que ocorrem no laboratório A (básico) 

deverão ter até 20 alunos. O prof. Heitor ressaltou a preocupação com o aumento da carga 

horária do DCC. Prof. Joaquim sugeriu que, caso aprovada, essa mudança seja feita em um 

primeiro momento apenas para a disciplina AED1, para não gerar um grande impacto desde 
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o início. A profa. Ana Paula informou que o aumento da carga horária  do DCC irá mesmo 

ocorrer, devido a extinção do Núcleo Fundamental Comum. Prof. Zambalde propôs que as 

turmas práticas dos cursos BCC e BSI tivessem no máximo 20 alunos regulares e 5 

repetentes, mas a partir da nova grade desses cursos, a partir de 2013/2. Profa. Ana Paula 

retirou sua proposta, em apoio à proposta do prof. Zambalde. O prof. Rêmulo propôs que a 

definição do tamanho da turma prática seja feita somente após a definição da nova grade. As 

propostas do prof. Rêmulo e prof. André Zambalde foram colocadas em votação, sendo que 

foi aprovada a proposta do prof. André Zambalde  por 10 votos a favor, 5 contra e 2 

abstenções. Como já haviam passado mais de duas horas de reunião, os presentes decidiram 

encerrar a reunião nesse momento.  7. Vagas para eletrônica.  esse item ficou para a 

próxima reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Extraordinária do 

DCC, às 10 horas e 44 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei a 

presente ata, que após leitura e aprovação, foi assinada pelos presentes à reunião. Lavras, 19 

de Junho de 2013. 

 

 

 

 


