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Realizada às oito horas e quarenta minutos do dia dezoito 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André 

Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves 

Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, João Carlos 

Giacomin, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de 

Bettio, Tales Heimfarth e Wilian Soares Lacerda; e do representante técnico administrativo, 

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

gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Proposta de criação de áreas no departamento; 4. 

Aprovação das atas das reuniões 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 e 232; 5. Aprovação de 

criação de disciplinas; 6. Aprovação de projetos de pesquisa; 7. Espaço físico no DCC; 8. 

Estágio/TCC nos cursos BCC/BSI. O presidente deu início a reunião. 1) Assuntos Gerais - 

A) A profª Ana Paula atentou para um fato ocorrido em outro departamento e que foi item de 

pauta do CEPE no qual um professor se comprometeu a ministrar aulas ao mesmo tempo que 

solicitou afastamento para cursar pós-doutorado. Na reunião foi esclarecido que o 

afastamento para outra instituição é integral e que o docente afastado não pode exercer 

qualquer atividade na UFLA durante o afastamento, conforme Legislação em vigor. Em 

casos como este, se o professor estiver afastado e ao mesmo tempo desenvolvendo atividades 

na UFLA, tanto o docente quanto o chefe do departamento podem responder processo 

administrativo. B) O prof. Denilson informou sobre o prazo de inscrição de projetos no 

PIBIC UFLA e deu algumas orientações a respeito. 2) Avisos e esclarecimentos - A) Prof. 

Joaquim informou que o Prof. Humberto, que foi aprovado no concurso na área de 

Fundamentos de Computação e Algoritmos, comunicou que irá desistir de tomar posse na 

vaga e irá tentar a redistribuição. B) Prof. Joaquim avisou que, conforme solicitado pela 

PRG, os professores deverão verificar as ementas das disciplinas em inglês no SIG e, caso 

necessário, efetuar a correção. C) Prof. Joaquim informou sobre o andamento dos trabalhos 

referente aos estudos para a criação dos cursos de engenharia. D) Prof. Heitor questionou 

sobre a prorrogação do contrato dos professores temporários e  o prof. Joaquim informou que 

o contrato do prof. Ednaldo será prorrogado por 4 meses e do prof. Antônio até o fim do 

período máximo para renovação, que é de dois anos. E) Prof. Joaquim informou sobre a 

reunião com o reitor da UFLA  referente ao início das aulas das disciplinas que estavam sem 

professor. Foi informada a dificuldade do departamento em relação a carga horária dos 

professores, e com isso foram prometidas informalmente duas vagas para o DCC, bem como 

o empréstimo de duas vagas para o adiantamento do concurso para as vagas que irão surgir 

com as saídas previstas dos professores Cristiano e Leonardo. F) Prof. Joaquim reclamou da 

ausência dos representantes discentes nas últimas reuniões e informou que irá encaminhar 

memorando ao DCE e à APG.  3) Proposta de criação de áreas no Departamento - Prof. 

Heitor apresentou o documento enviado a chefia com o estudo realizado pela “Comissão Para 

Definição das Áreas de Conhecimento Abrangidas pelo Departamento”. A proposta 

apresenta a definição de cinco áreas de conhecimento do DCC, agrupando disciplinas por 

afinidade. O Prof. Heitor esclareceu que a proposta de 5 áreas foi feita com os objetivos de 

manter um número de professores maior do que 3 por área e realizar uma distribuição 

uniforme de disciplinas por área. Após os esclarecimentos, o Prof. Joaquim abriu inscrições 
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para perguntas e considerações. Prof. Denilson manifestou preocupação em relação ao 

número de professores por área, carga horária, entre outros aspectos. Prof. Wilian questionou 

sobre a divisão em setores, que equivale a áreas, proposta pelo comissão que elaborou o novo 

organograma da UFLA, e sugeriu a criação das áreas de Ciência da Computação, Sistemas de 

Informação e Engenharia de Computação, já considerando a possibilidade futura de criação 

desses respectivos departamentos. Prof. João Giacomim saiu às 9h57. Prof. Raphael 

manifestou preocupação em relação a carga horária das áreas, pois há áreas que estão com 

carga horária maior. Profª. Ana Paula propôs aprovar a divisão em áreas, encaminhar o 

documento apresentado para os membros da A.D. e levar para a próxima reunião a discussão 

de como a divisão será feita. A proposta foi aprovada com uma abstenção. Profª. Ana Paula 

sugeriu que a proposta de divisão em áreas seja feita considerando a nova matriz curricular 

proposta para BCC e BSI. Prof. Heitor esclareceu que a proposta da comissão foi entregue 

antes do término do processo de reestruturação dos currículos de BCC e BSI. 4) Aprovação 

das atas das reuniões 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 e 232 - Prof. Joaquim, atendendo a 

solicitação da profª Juliana, apresentou primeiro a ata 232  para aprovação, a mesma foi 

aprovada, após as devidas correções, com 1 abstenção. A ata 225 foi aprovada, após as 

devidas correções, com 1 abstenção. Prof. Denilson saiu às 10h57. As atas 226 e 227, foram 

aprovadas, após as devidas correções, com 2 abstenções. As atas 228, 229, 230 e 231, serão 

apresentadas na próxima reunião. 5) Aprovação de criação de disciplinas - Prof. Joaquim 

informou que foi encaminhada a proposta de criação de disciplinas para a análise pela 

Câmara de Graduação, que não teve condições de se reunir a tempo. Informou que irá acatar 

a decisão da Câmara e criar a disciplina, ad referendum, caso a proposta de criação seja 

aprovada por ela, trazendo em uma próxima A.D. a aprovação do referendo. 6) Aprovação 

de projetos de pesquisa - Foi apresentado o projeto do professor Wilian intitulado “Projeto 

de um circuito controlador de motores DC de altas correntes com múltiplas interfaces e baixo 

custo”. O projeto foi aprovado. 7) Espaço físico no DCC -  Prof. Wilian solicitou um local 

para alocar seu projeto de pesquisa, pois a sala que ocupava está sendo utilizada pelo técnico 

de eletrônica do DCC, o servidor Luciano. Prof. Joaquim explicou como deverá ficar a 

distribuição do espaço físico com a mudança da secretaria e a construção dos laboratórios do 

Centro de Computação Científica e Aplicada (C3A) no subsolo do DCC, assim como 

levantou a possibilidade de reestruturação dos laboratórios de pesquisa, para maior 

aproveitamento dos espaços. Como essas mudanças são de longo prazo, provisoriamente será 

cedida uma das salas do DCC temporariamente ao prof. Wilian. Prof. Joaquim solicitou à 

A.D. o encaminhamento de sugestões que possibilitem otimizar o uso do espaço do DCC. 

Prof. Heitor saiu às 11h20. Prof. André Grützmann saiu às 11h22. 8) Estágio/TCC nos 

cursos BCC/BSI - O assunto será tratado na próxima reunião. Assim, o Presidente deu por 

encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 11 horas e 26 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 novembro de 2013. 


