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Realizada às oito horas e quarenta minutos do dia cinco de novembro 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, Bruno de 

Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Heitor 

Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, José 

Monserrat Neto, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de 

Bettio, Rêmulo Maia Alves, Tales Heimfarth, e do representante técnico administrativo, 

Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos 

Gerais, 2. Avisos e Esclarecimentos, 3. Solicitação de afastamento  dos professores Eric e 

Tales e pedido de prorrogação do afastamento da professora Juliana, 4. Solicitação de 

redistribuição do professor Humberto para a UFLA, 5. Aprovação das atas das reuniões 225, 

226, 227, 228, 229, 230 e 231, 6. Criação de disciplina eletiva, 7. Aprovação de projetos de 

pesquisa, 8.  Apresentação da proposta de criação de áreas no departamento. O presidente 

deu início a reunião.  Item 1) Assuntos Gerais, A) o prof. Hermes demonstrou preocupação 

em relação aos afastamentos. Item 2) Avisos e Esclarecimentos, A) O prof. Joaquim 

justificou a ausência dos professores Wilian, Cristiano, André Zambalde e André Pimenta. B) 

Na sequência, informou que irá participar de uma banca de concurso na sexta-feira, que está 

com três inscritos, mas a previsão é de que apenas dois compareçam. C) Informou que a 

PRPG solicitou que seja enviada até o dia 8/11 a lista de professores interessados em cursar 

doutorado no país. D) A profª. Juliana solicitou a participação na Reunião como ouvinte, a 

proposta foi feita pelo prof. Joaquim a Assembleia, a proposta foi aprovada com duas 

abstenções. Item 4) Solicitação de redistribuição do professor Humberto para a UFLA, 

o prof. Joaquim apresentou a solicitação do professor Humberto César Brandão de Oliveira, 

que solicita a redistribuição da Universidade Federal de Alfenas para a UFLA. O prof. 

Humberto foi aprovado no concurso público na área de Fundamentos de Computação e 

Algoritmos no DCC. O prof. Joaquim propôs que a A.D posicione-se favorável à 

redistribuição do professor Humberto na mesma área a qual ele prestou o concurso. A 

proposta foi aprovada por unanimidade. Item 3) Solicitação de afastamento  dos 

professores Eric e Tales e pedido de prorrogação do afastamento da professora Juliana, 

o prof. Joaquim apresentou a solicitação de prorrogação de afastamento da prof.ª  Juliana, e 

passou a palavra a ela, a mesma apresentou as justificativas para a solicitação de prorrogação. 

Na sequência, o prof. Joaquim apresentou o parecer da comissão de vagas do CEPE referente 

à solicitação de prof. substituto para substituir os professores Eric e Hermes durante 

afastamento para doutorado. De acordo com memorando recebido, foi aprovada a solicitação 

de uma vaga para o prof. Eric por um ano e a cada ano adicional será analisada novamente a 

possibilidade de manutenção da vaga. O prof. Tales apresentou carta de aceite para pós-

doutorado na Austrália e negociação em andamento para a Alemanha. O prof. Hermes 

informou que está em processo de conversa com possível orientador. O prof. Heitor 

questionou o impacto dos afastamentos na carga horária do departamento. O prof. Joaquim 

apresentou um estudo feito em setembro de 2013. O prof. Ahmed manifestou preocupação 

em relação a não garantia de vaga de prof. substituto para os professores que sairão para 

doutorado, e a dificuldade de preencher vagas de concurso para professor efetivo e seleção 

para professor substituto. O prof. João propôs que sejam liberados dois professores um para 



 

 

ATA DA 232ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

UFLA, 5 de novembro de 2013. 

 

Página 2 de 2 

 

pós-doutorado e um para doutorado. O prof. Bruno propôs liberar dois professores para 

doutorado. O prof. Joaquim sugeriu avaliar cada caso separado. A profª Ana Paula propôs a 

aprovação da prorrogação de afastamento da profª Juliana. O prof. Ahmed propôs a 

prorrogação do afastamento por seis meses com a possibilidade de prorrogação por mais seis 

meses. Foi colocada em votação as propostas da profª Ana Paula e a do prof. Ahmed, sendo 

aprovada a proposta da profª Ana Paula, com 9 votos a favor, 6 contra e 2 abstenções. O prof. 

Ahmed saiu às 10h52. O prof. Joaquim propôs avaliar posteriormente a solicitação de 

afastamento do prof. Tales, a proposta foi rejeitada com 5 votos contra, 3 a favor e 8 

abstenções. O prof. João refez a proposta de liberar um professor para doutorado e um para 

pós-doutorado e se houver professor substituto para um dos casos liberar mais um, foi 

colocada em votação a proposta do prof. João e do prof. Bruno, a proposta do prof. João foi 

aprovada com 9 votos a favor, 3 contra e 4 abstenções. Sendo assim, o pedido de afastamento 

do professor Tales foi aprovado. O prof. Denilson propôs que o afastamento do prof. Eric 

seja aprovado, mas caso em algum momento não haja prof. substituto para substituir o prof. 

Eric o afastamento será reavaliado. A proposta foi aprovada com 1 abstenção. Item 5) 

Aprovação das atas das reuniões 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231, será abordado na 

próxima reunião, Item 6) Criação de disciplina eletiva,  será abordado na próxima reunião. 

Item 7) Aprovação de projetos de pesquisa,  será abordado na próxima reunião. 8)  

Apresentação da proposta de criação de áreas no departamento, será abordado na 

próxima reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 

11 horas e 20 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, 5 de 

novembro de 2013. 


