ATA DA 227ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 2 de setembro de 2013.

Realizada às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de setembro 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, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus
Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, Leonardo Andrade
Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Rêmulo Maia Alves, Tales Heimfarth e Wilian Soares
Lacerda; do representante discente da graduação, Gabriela Aparecida Santiago; do
representante discente da pós-graduação, Frederico Santos de Oliveira; e do representante
técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim apresentou o item de
pauta único: 1. Proposta de reestruturação dos currículos para BCC e BSI. O prof.
Joaquim deu início a reunião, o prof. Wilian defendeu a reprovação da proposta de
reestruturação da comissão, apresentando os pontos contrários tendo como base as
referências curriculares para os cursos de Computação determinadas pela Sociedade
Brasileira de Computação de 2005. O prof. Wilian considerou que está havendo uma quebra
de ordem e omissão de conhecimentos básicos aos discentes. A profª Ana Paula informou
que a proposta não foi baseada nas disciplinas atuais do DCC, mas no conteúdo das
Diretrizes Curriculares Nacionais, de março de 2011, que se diferenciam das sugeridas no
currículo de referência da SBC, de 2005. O prof. João sugeriu que sejam analisados os
currículos de outras instituições, que tenham passado por reestruturação recentemente. O
prof. Joaquim informou que foram considerados os currículos de instituições onde os
membros da Comissão se formaram ou trabalharam. O prof. Joaquim considera que a
proposta é razoável e por isso acha conveniente que seja mantida, com as devidas correções.
O prof. Ahmed apresentou manifestação contrária à mudança, devido as constantes
mudanças de currículo. O prof. Joaquim informou que a reestruturação é necessária, pois a
última foi feita atendendo a solicitações, devido ao Núcleo Fundamental Comum, e às
pressas, por isso há falhas que deverão ser corrigidas com o novo currículo. O prof. João não
considera que o currículo anterior tenha sido feito as pressas e seja falho, pois foi uma
decisão feita pela departamento. O prof. João saiu às 10h. O prof. Joaquim colocou a
proposta do prof. Wilian em votação, entretanto não teve apoio. Após as devidas discussões o
prof. Joaquim apresentou a proposta para discussão. Anderson registrou saída às 11h00.
Professor Denilson propôs a inclusão de Ponteiros na disciplina de “Introdução a
Algoritmos”, retirando esse conceito da cadeira de “Estrutura de Dados”. A proposta foi
aprovada com uma abstenção. Prof. Wilian propôs retirar Dispositivos Lógicos Programáveis
da ementa de “Sistemas Digitais” e incluir Conceitos de Física B no 1º período de BCC. A
proposta foi aprovada com 3 votos contra e 3 abstenções. Assim, o Presidente deu por
encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC, às 11 horas e 10 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, 2 de Setembro de 2013.
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