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Realizada às nove horas do dia dezenove 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: 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, Wilian 

Soares Lacerda, 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. Aprovação de Projetos de Pesquisa, 4. Aprovação de Relatórios de 

Viagem, 5. Definição de Banca, Área e Temas para Seleção de Prof. Substituto, 6. 

Apresentação de Proposta de Distribuição de Disciplinas, 7. Discussão sobre impacto da 

criação dos cursos de Engenharia para o DCC. 1) Assuntos Gerais, A) Prof. Hermes 

informou que está verificando possibilidade de doutoramento na Universidade de 

Manchester, Inglaterra a partir de julho do ano que vem; B) o prof Wilian informou que o 

técnico de laboratório de eletrônica já entrou em exercício, e solicitou a transferencia da 

coordenação para o mesmo; C) o prof. Wilian solicitou aos professores para auxiliar na 

divulgação de abertura do processo seletivo da Pós-Graduação. 2) Avisos e esclarecimentos, 

o prof. Joaquim justificou as ausências dos professores Ahmed e Ana Paula; lembrou do 

churrasco do servidor que será na fazenda Palmital da UFLA;  informou que as defesas do 

mestrado deverão iniciar-se na próxima semana;  informou que estão abertas as  incrições 

para o PIVIC. Na sequência, informou que os chefes e coordenadores foram convocados para 

a apresentação do novo organograma da UFLA, informou sobre a prévia do assunto de que 

haverá uma divisão em faculdades, o prof. Wilian manifestou preocupação em relação a uma 

definição sólida dos setores, e que o departamento deverá ter no mínimo três setores, e 

atenção para que o  departamento não seja integrado ao Departamento de Ciências Exatas, 

quando da formação das faculdades. O prof. Wilian manifestou ainda insatisfação com os e-

mails da PROPLAG solicitando os orçamentos do SIPAC para os itens solicitados para 

compra, considerando que isso não é função para professor. 3) Aprovação de projeto de 

pesquisa, foi apresentado o projeto do prof. José Monserrat intitulado “Pesquisa para um 

livro de Informática e Sociedade”, e foi aprovado com uma abstenção. Os professores João e 

Raphael sairam às 9h45. 4) Aprovação de relatórios de viagem, foi apresentado  o relatório 

do prof. Neumar, para reunião com o orientador de doutorado, o relatório foi aprovado. 5) 

Definição de Banca, Área e Temas para seleção de professor substituto, o prof. Wilian 

informou a preocupação com a área de Eletrônica, com a saída dos professores Thomaz e 

Luciano. O prof. Joaquim informou que as disciplinas na área de Eletrônica foram 

inicialmente alocadas ao prof. substituto Carlos, mas que ele não possuí o perfil para 

ministrá-las, com isso o prof. Joaquim sugere que a vaga de substituto seja aberta na área de 

Eletrônica. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Foram 

indicados para compor a banca os professores Eric, Wilian e Luiz Henrique, e o prof. Tales 

como suplente. O prof. Joaquim sugeriu que os temas sejam definidos pela banca. A proposta 

foi aprovada por unanimidade. 6) Apresentação da proposta de distribuição de 

disciplinas, o prof. Joaquim informou que todos os professores efetivos estão com 12 horas, 
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exceto o prof. Tales que está com 13 horas. A tabela com a distribuição deverá seguir anexa a 

esta ata. O prof. Joaquim informou que será enviada uma reclamação oficial a PRG, 

informando que a carga horária do departamento está alta, inclusive para os chefes e 

coordenadores, devido a demora na contratação de professores efetivos;  Informou também 

que as disciplinas que foram alocadas aos professores temporários, cujo contrato terminará 

em novembro, serão transformadas em bimestrais. 7) Discussão sobre o impacto da criação 

dos cursos de engenharia para o DCC, o prof. Heitor manifestou preocupação em relação 

ao aumento da carga horária didática dos professores do DCC e o prof. Rêmulo entende que 

é necessário mais informações para discutir sobre o assunto. O prof. Joaquim informou que a 

proposta para criação está consolidada e o prof. Wilian informou que há previsão de 

contratação de 80 professores para as engenharias. Prof. Joaquim informou que os recursos 

serão definidos apenas quando for estruturado o currículo dos mesmos. O prof. Heitor 

apresenta que seja discutida as propostas de turmas separadas, isso é, não compor turmas e 

manter a carga horária por professor do departamento em 8 horas semanais. O prof. Paulo 

Bermejo propôs  que o departamento limite o número de vagas por turma, propôs também 

que o departamento também demonstre interesse no curso de Engenharia de Computação, 

para que não surjam dois departamentos na área de computação na UFLA. O Prof. Paulo 

Bermejo reiterou ainda a proposta de 8 horas por professor e que se apresente oficialmente a 

reitoria as demandas do departamento para a criação dos novos cursos, em destaque o de 

Engenharia de Computação. Prof. Wilian concordou com a proposta do prof. Paulo e reitera 

que seria desvantajoso se o departamento se unisse novamente ao Departamento de Ciências 

Exatas, e que para isso é necessário se fortalecer e concorrer para que essas demandas sejam 

atendidas, apresentando uma proposta firme e bem estruturada. Prof. Rêmulo manifestou 

preocupação em relação ao curso de Engenharia de Computação, pois, na teoria, o 

departamento está exigente e a reitoria poderá optar pelo Departamento de Engenharia se 

julgar que as demandas do departamento não poderão ser atendidas. Prof. Heitor manifestou 

preocupação em relação o promessa de cumprimento das exigências e, ao longo prazo, elas 

não serem cumpridas. Prof. Eric solicitou que os professores lutem junto com a chefia para a 

solução das demandas. O prof. André Grützmann saiu as 11h12min. O prof. Joaquim sugeriu 

como uma decisão tomada pela Assembléia Departamental, para dar maior ênfase a 

solicitação, o envio de um memorando a Reitoria, solicitando um número adequado de 

professores no DCC, visando uma carga horária semanal de 8h, para os novos cursos, para 

suprir as demandas das disciplinas, principalmente Algoritmos e Estrutura de Dados 1, que 

possui alto índice de reprovação. A proposta foi aprovada por unanimidade. Assim, o 

Presidente deu por encerrada a Reunião Ordinária da Assembleia do DCC, às 11 horas e 33 

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, 19 de Agosto de 

2013. 

 


