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Realizada às nove horas do dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze, na sala de reuniões 

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, Heitor Augustus 

Xavier Costa, José Monserrat Neto, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, 

Paulo Henrique de Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Tales Heimfarth e Wilian Soares 

Lacerda; do representante técnico-administrativo Anderson Laudelino Pereira e do 

representante discente da pós-graduação Frederico Santos de Oliveira. O presidente 

apresentou o assunto da pauta única: 1) Concurso para professor substituto, Inicialmente o 

presidente informou que o contrato dos professores temporários Cristiane Santos Freire, 

Lívia Naiara de Andrade e Thomaz Chaves  de Andrade  Oliveira irão se encerrar em 

setembro, com isso o DCC não pode contar com eles para o próximo semestre. Na sequência, 

comentou que na seleção anterior para substituto, foram aprovados três candidatos, mas 

apenas um deles tomou posse, sobrando uma vaga para nova seleção. Além disso, expôs o 

fato que a profa. Marluce também irá sair para licença. Assim, o Presidente comentou a 

necessidade de definição da área, temas e nomes da banca de seleção. Prof. Wilian propôs 

abertura na área de Eletrônica. Prof. Rêmulo propôs abertura para  a área de  Ciência da 

Computação. A sugestão do Prof. Rêmulo foi aprovada com 9 votos a favor, 3 contrários e 3 

abstenções. Sobre o tema, a A.D. definiu que seriam mantidos os quatro primeiros itens da 

última seleção, com autonomia para a banca reestruturá-los ou definir um quinto item, em 

caso de necessidade. Para a composição da banca ficou definido: prof. Neumar, como 

presidente,  prof. André Pimenta e prof. André Grutzmann. Assim, o  presidente deu por 

encerrada a Assembleia Geral do DCC, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, e, para 

constar, eu, Lélia Maria de Andrade, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será 

assinada pelos presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, 25 de julho de 2013.  


