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Realizada às oito horas e trinta minutos do dia trinta 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, André Vital Saúde, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano 

Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos 

Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues 

Pereira, Neumar Costa Malheiros, Rapahel Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves e Wilian 

Soares Lacerda. O Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta na seguinte ordem: 1. Assuntos 

Gerais, 2. Avisos e Esclarecimentos, 3. Aprovação das atas das reuniões 222, 223, 224 e 225, 

4. Distribuição de disciplinas para o semestre 2013/2, 5. Discussão sobre nova proposta de 

currículos para BCC e BSI. O presidente deu início a reunião. 1) Assuntos Gerais, A) o prof. 

Wilian informou sobre as propostas apresentadas pela Comissão de reestruturação do 

organograma da UFLA. Informou que a comissão virá aos departamentos para apresentar a 

proposta. Segundo proposta inicial, a intenção é que inicialmente DCC, DQI e DEX se 

juntem para formar uma Faculdade. O ideal seria a criação da Faculdade de Computação. 

Uma proposta alternativa, em discussão pela própria comissão, é a criação da Faculdade de 

Engenharias e Computação. Por fim, solicitou uma reunião da A.D. para a discussão de uma 

proposta alternativa. B) o prof. Joaquim apresentou, Mônica Faria, aluna de BCC e  bolsista 

da ASCOM, que ficará responsável por divulgar as notícias referentes ao departamento, e 

divulgou os e-mails msilva@computacao.ufla.br e monii.ca@hotmail.com, para os quais os 

professores poderão enviar as solicitações. C) o prof. Denilson lembrou a todos que hoje é o 

último dia para envio de resumos para o CIUFLA, o prof. Joaquim lembrou que os bolsistas 

do programa Jovens Talentos devem se inscrever como ouvintes. D) o prof. André Saúde 

informou que foi finalizada a licitação para as obras do C3A (Centro de Computação 

Científica e Aplicada). Informou também que tão logo feche o trâmite de licitação das obras, 

será providenciada a compra dos equipamentos. 2) Avisos e Esclarecimentos, o prof. 

Joaquim informou sobre a semana de comemoração dos 105 anos da UFLA, e que por isso os 

professores Tales e Ana irão chegar atrasados para a reunião. Informou também sobre o 

Simpósio de Biodiversidade, que ocorrerá na próxima semana. 3) Aprovação das atas das 

reuniões 222, 223, 224 e 225, o prof. Joaquim excluiu a ata 225, uma vez que ela ainda não 

tinha sido revisada. As atas 222, 223 e 224 foram aprovadas por unanimidade. 4) 

Distribuição de disciplinas para o semestre 2013.2, foi apresentada a proposta e realizadas 

as mudanças, que seguirão anexas a esta ata. Assim, o Presidente deu por encerrada a 

Assembleia Extraordinária do DCC, às 11 horas, 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, 30 de Agosto de 2013. 
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