ATA DA 222ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 22 de julho de 2013.

Realizada às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de julho 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:
André Grützmann, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de
Castro, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos
Giacomin, José Monserrat Neto, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade
Correia, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Tales
Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Anderson
Laudelino; do representante discente da graduação, Gabriela Aparecida Santiago; e do
representante discente da, pós-graduação Frederico Santos de Oliveira. O Prof. Joaquim
apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e
Esclarecimentos; 3. Mudança de horário de fechamento do DCC; 4. Aprovação das atas das
reuniões 219, 220 e 221; 5. Aprovação de relatórios de viagem; 6. Aprovação de Projetos de
Pesquisa; 7. Criação de disciplina eletiva; 8. Vagas para eletrônica; 9. política de uso dos
laboratórios do DCC. 1. Assuntos Gerais. A) O prof. Bruno questionou sobre a troca dos
quadros brancos, o prof. Joaquim informou que o pedido de compra já foi solicitado; B) o
prof. João reclamou que não há aviso sobre os alunos que estão saindo para o programa
Ciência sem Fronteiras, e que apesar dos alunos terem direito a um regime de avaliação
especial os alunos estão procurando os professores em cima da hora para realizar as
avaliações. O prof. Joaquim informou que é responsabilidade do aluno avisar ao professor;
C) O prof. Heitor reclamou que não tem caneta vermelha para corrigir prova e questionou a
disponibilização de recursos pela Universidade para os professores trabalharem,
questionando também sobre a contratação dos professores substitutos. O prof. Joaquim
informou que irá contactar a PRGDP; D) O prof. Heitor também questionou sobre a
ampliação do recesso escolar, o prof. Joaquim informou que houve uma resposta oficial de
estudo da solicitação pelo CEPE; E) O prof. Luiz questionou quando haverá a mudança de
local da secretaria. O prof. Joaquim informou que irá contactar a Prefeitura Universitária, e
comentou que há outras demandas relacionadas, como o vidro blindex para instalar no balcão
da entrada do DCC. O prof. Raphael informou a saída às 9h44; F) O prof. Rêmulo
questionou o impacto da criação dos novos cursos de engenharia para o departamento, o
prof. Joaquim informou que a criação desses cursos estão previstas no PDI, o prof. Rêmulo
reclamou que não houve consulta aos professores sobre a criação, o prof. Heitor solicitou que
fosse incluída em próxima reunião da A.D. a discussão sobre o impacto no DCC advindo da
criação dos cursos de Engenharias; G) O prof. Wilian informou que a solicitação de docente
voluntario do DCC não foi apresentada na reunião da PRPG, o prof. Joaquim informou que a
solicitação seguiu para a PRPG na segunda, segundo a responsável pela organização da
reunião da PRPG a solicitação não passou pois a pauta já havia sido fechada, o prof. Wilian
informou que no próximo semestre as regras irão mudar e a solicitação poderá ser solicitada
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a qualquer momento. 2) Avisos e Esclarecimentos, o prof. Joaquim informou sobre o
posicionamento da PROPLAG em relação aos kits para professores novos, informando que
em breve estarão efetuando a entrega; 3) Mudança do horário de fechamento do DCC, o
prof. Joaquim apresentou a solicitação da servidora Lélia para poder fechar a secretaria às
22h45, devido a dificuldade que a mesma enfrenta com relação à condução. O representante
técnico administrativo Anderson apresentou proposta de fechamento às 22h40, que foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade; 5) Aprovação de relatórios de viagem,
foram aprovados os relatórios de viagem dos professores: a) Ahmed Ali Abdalla Esmin, no
período de 11/6 a 13/6/2013, para comparecer a entrevista no consulado da Noruega com o
objetivo de obter o visto Schengen para a Suécia; b) André Grützmann, no dia 12/6/2013,
para apresentação de artigo e moderação de sessão no 10th CONTECSI - International
Conference on Information Systems and Technology Management; 4) Aprovação das atas
das reuniões 219, 220 e 221, as atas, após as devidas correções, foram aprovadas por
unanimidade; 6) Aprovação de Projetos de Pesquisa, foi aprovado o projeto do prof.
Neumar intitulado “Uma Abordagem Cognitiva para Controle de Potência de Transmissão
em redes Ad Hoc”. Foi questionada a apresentação de outros projetos que haviam sido
apresentados à Câmara de Pesquisa. O prof. Joaquim informou que eles ainda não foram
encaminhados a A.D.; 7) Criação de disciplinas eletivas, foram aprovadas as criações das
disciplinas eletivas “Estudos Avançados em Mineração WEB e Aplicações”, “Programação
WEB” , “Banco de Dados III” e “Integração de Dados”, com 1 abstenção, 8) Vagas para
eletrônica, o prof. Wilian expôs que houve uma reunião entre o prof. João Chrysostomo e
André Saúde, chefe do DCC na época, e coordenadores de Curso em 2010. Foi verificado
que as disciplinas Eletrônica I, Eletrônica II e Sistemas Embarcados, devido à capacidade do
laboratório de eletrônica, necessitam de ao menos duas vagas, sem considerar os alunos
repetentes, o que não ocorreu quando da definição das vagas de concurso. Informou também
que, em reunião do DCC n. 198, foi estudada a possibilidade de alteração da disciplina
Sistemas embarcados para obrigatória e que a mudança só seria possível se houvesse mais
um professor na área. O prof. Joaquim informou que há possibilidade de chamar o segundo
colocado, o prof. Wilian propõe então que o departamento reconheça a necessidade dessa
contratação, e se comprometa a resolver a demanda. A proposta foi aprovada com 5
abstenções. O prof.Cristiano saiu ás 11h04; 9) Política de uso dos laboratórios do DCC, o
prof. Joaquim expôs o problema de furto de peças dos laboratórios, relembrando a medida
que foi tomada em relação ao último furto ocorrido, com a suspensão de internet dos
laboratórios, que com isso penalizou todos os alunos. Em seguida apresentou uma solução
alternativa, que seria a instalação de câmeras de vigilância nos laboratórios, informou sobre a
política de segurança da Universidade em relação ao assunto, que as imagens só poderão ser
obtidas através de processo administrativo ou judicial e que a câmera só poderia ficar na
frente do laboratório, de forma que não filmasse a tela dos computadores. O prof. Rêmulo
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propôs que as câmeras sejam instaladas apenas na entrada dos laboratórios, mas alterou a sua
proposta para que a instalação não seja feita até que o órgão responsável pela captação das
imagens dê mais esclarecimentos sobre o armazenamento das imagens. A representante
discente Gabriela propôs a instalação de catracas eletrônicas na entrada dos laboratórios. O
prof. Raphael retornou às 11h30. O prof. Wilian solicitou instalar câmeras também nos
laboratórios de Eletrônica. O prof. Bruno propôs a instalação das câmeras nos laboratórios.
Foi colocada em votação as propostas dos professores Rêmulo e Bruno, foi aprovada a
proposta do prof. Rêmulo por 9 votos a favor, 6 contra e 2 abstenções. Assim, o Presidente
deu por encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC, às 11 horas e 34 minutos, e, para
constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, foi
assinada pelos presentes à reunião de aprovação. Lavras, 22 de Julho de 2013.
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