ATA DA 230ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 18 de outubro de 2013.

Realizada às nove horas do dia dezoito de outubro 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: Ana Paula
Piovesan Melchiori, André Grützmann, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves
Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos
Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio
e Tales Heimfarth; e do representante técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O
Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Proposta de reestruturação dos currículos para
BCC e BSI, 2. Redistribuição do professor Leonardo para a UFG, 3. Aprovação das atas das
reuniões 225, 226, 227, 228 e 229, 4. Apresentação da proposta da nova estrutura
organizacional da UFLA. O Presidente deu início a reunião, Item 1. Proposta de
reestruturação dos currículos para BCC e BSI, o prof. Joaquim apresentou a proposta,
dando continuidade aos trabalhos, a apresentação foi interrompida para a apresentação do
item 4. Item 4. Apresentação da proposta da nova estrutura organizacional da UFLA, o
prof. José Roberto Pereira apresentou a proposta da comissão criada para essa tarefa. O prof.
André Pimenta saiu às 10h. Em relação a divisão em setores, o prof. Neumar manifestou
preocupação em relação as disciplinas da área básica sobre como definir os docentes que
atuarão nesse setor. O prof. Bruno acredita que isso limitaria as disciplinas que os
professores poderiam lecionar. O prof. Neumar questionou se limitar o número de
professores por setor não iria prejudicar a atuação do setor, o prof. José Roberto explicou que
o limite de doze professores facilita a organização. O prof. Heitor considera que deva ser
criado um Instituto de Computação, e o prof. José Roberto informou que o chefe do
departamento deverá apresentar a proposta ao CUNI. Item 2. Redistribuição do professor
Leonardo para a UFG, deverá ser discutido na próxima reunião. Item 3. Aprovação das
atas das reuniões 225, 226, 227, 228 e 229, deverá ser discutido na próxima reunião. Assim,
o Presidente deu por encerrada a Assembleia Extraordinária do DCC, às 12 horas e 12
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, 18 de Outubro de
2013.
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