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Realizada às nove horas do dia sete de agosto 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, 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, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de 

Souza Bermejo, Rêmulo Maia Alves, Tales Heimfarth, dos representantes discentes da 

graduação, Bárbara Barbosa de Oliveira e Daniel Nunes Gonçalves, do representante 

discente da pós-graduação, Frederico Santos de Oliveira, 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. Esclarecimentos da 

DGTI sobre Câmeras em Laboratórios. 1) Assuntos Gerais, A) o prof. João informou que 

fez uma reclamação sobre os cães no ambiente universitário, o prof. Joaquim comentou que 

fez reclamação recentemente em reunião do CUNI e que foi criada uma comissão para tratar 

do assunto. Prof. Pimenta sugeriu acionar a Vigilância Sanitária para forçar uma resposta 

mais efetiva da UFLA;. B) o prof. Eric informou que tem interesse em sair para doutorado 

em agosto do próximo ano, e que o prazo dado pelo Ciência sem fronteiras para a 

manifestação de interesse é até o final de agosto e que com isso já entrou em contato com 

universidades no exterior; C) o prof. Ahmed manifesta crítica em relação ao período de 

recesso no final desse ano, pois considera o prazo de duas semanas curto, visto que muitos 

professores tem filhos em idade escolar. Profª Ana Paula informou que a versão do horário 

que saiu do colegiado da PRG previa 3 semanas em Janeiro, mas que na última reunião do 

CEPE foi feita a alteração e aprovada. Prof. Joaquim esclareceu como funciona o processo de 

definição do calendário e que a Chefia poderia, se for de interesse da AD, enviar um 

memorando ao CEPE solicitando ampliação do período de férias. D) a profª Marluce 

informou que o colegiado do curso de Engenharia de Controle e Automação está passando 

por uma reestruturação e em breve deverá ser encaminhado ao departamento uma solicitação 

de indicação de um novo membro, e informa para quem tiver interesse se manifestar; E) a 

profª Ana Paula informou que o curso de Engenharia de Controle e Automação, assim como 
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a Universidade, estão passando por avaliação e pede empenho de todos para que a UFLA 

alcance conceito 5; informou também que devido ao prazos curtos de recesso as férias dos 

coordenadores serão afetadas e com isso informa que irá tirar férias durante o período escolar 

e que é para o departamento ter ciência desse fato; profª. Ana Paula informou também que 

muitos alunos estão com atraso na entrega do TCC; F) o prof. Tales informou que também 

tem interesse em iniciar o pós doutorado no próximo ano; G) o representante técnico 

Anderson, informou que o técnico dos laboratórios Eder precisará tirar suas férias durante a 

primeira semana do segundo semestre de 2013; H) o prof. Joaquim solicita a inclusão do 

item apresentação da proposta de reestrutução dos currículos de BCC e BSI, a inclusão foi 

aprovada com uma abstenção; I) o prof.Heitor informou que havia solicitado a inclusão do 

item impacto no DCC da criação dos novos cursos, o prof. Joaquim considera que a questão 

deveria ser discutida na próxima A.D. Prof. Eric considera que não há informações 

suficientes para a discussão e a profª Ana Paula informou que foi criada uma comissão nos 

orgãos superiores para o estudo desses impactos.  Prof. Rêmulo demonstrou preocupação 

sobre a criação dos cursos sem um estudo prévio e com isso seria importante, mesmo que 

com poucas informações, discutir o assunto. O prof. Ahmed apoia a proposta do prof. Heitor 

e sugeriu a criação de um instituto de informática, o prof. Ahmed saiu às 9h51. Após 

consulta, a A.D. deliberou pela inclusão do item em próxima reunião. 2) Avisos e 

Esclarecimentos, não houveram avisos e esclarecimentos.  3) Esclarecimentos da DGTI 

sobre Câmeras em Laboratórios, o prof. Joaquim esclareceu que essa solicitação foi feita 

em A.D. anterior, e apresentou os servidores da DGTI, Clayton e Plínio, para prestar os 

esclarecimentos. Eles informaram que as imagens só podem ser obtidas através de processo 

administrativo ou judicial, e que o monitoramento deve ser feito apenas pelos membros da 

vigilância da UFLA, e que no caso de instalação nos laboratórios, a câmera não poderá filmar 

a tela do monitor. O prof. João saiu às 10h. Explicaram que o departamento pode instalar 

câmeras, mas quando for para fins de segurança, deverá seguir a política interna da UFLA e 

os usuários precisarão ser informados formalmente da politica de gravação. Informaram 

ainda que as imagens ficarão armazenadas por pelo menos 30 dias. Na sequência, expuseram 

que os custos de instalação de cada câmera poderão ficar em mais de R$ 3000,00, baseado no 

modelo utilizado na Universidade. Explicaram também os seguintes tópicos em relação as 
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funcionalidades dos diferentes tipos de equipamento: regime de trabalho, gravação, 

funcionamento (noite/dia), visão noturna, alcance (as câmeras da UFLA tem alcance de 30 

metros). O prof. Joaquim após o término da apresentação e exposição do descontentamento 

por parte de alguns dos presentes pela instalação das câmeras, optou por definir uma 

comissão para avaliar e reestruturar a política de uso dos laboratórios. 4) Apresentação da 

proposta de reestruturação dos cursos de BCC e BSI, o Prof. Joaquim apresentou as 

considerações e os trabalhos realizados pela comissão, que buscou criar um núcleo de 

computação comum aos dois cursos, BCC e BSI. Apresentou as diretrizes para elaboração da 

proposta, quais foram os documentos que subsidiaram os trabalhos e o objetivo de um 

currículo bastante flexível. Na sequência, apresentou a grade proposta pela comissão, bem 

como o conteúdo a ser abordado nas diferentes disciplinas. O prof. Leonardo saiu às 11h20. 

O prof. Joaquim após as devidas discussões apresentará a proposta para aprovação em 

reunião porterior. Assim, o Presidente deu por encerrada a Reunião Extraordinária da 

Assembleia do DCC, às 11 horas e 40 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, 

lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de 

aprovação. Lavras, 7 de Agosto de 2013. 

 

 

 

 


