ATA DA 76ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
1/2
UFLA, 28 de junho de 2006
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Realizada às 13 horas e 50 minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e seis, no Laboratório IV de Computação do Departamento
de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Guilherme Bastos Alvarenga, chefe do DCC, com a presença dos
seguintes docentes: Guilherme Bastos Alvarenga, Olinda Nogueira Paes Cardoso, Heitor Augustus Xavier Costa, Wilian Soares
Lacerda, José Monserrat Neto, Deive Ciro de Oliveira e André Luiz Zambalde, e do representante discente Rubens Takiguti Ribeiro.
Após abertura da reunião, o Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Indicação do candidato para
preencher vaga existente do DCC; 2) Distribuição de bolsas de monitoria das disciplinas do DCC para o semestre de 2006/1; 3)
Aprovação de relatório de viagem do Prof. Heitor; 4) Pedido do Prof. Heitor para orientar oito alunos de Projeto Orientado; 5)
Contratação do Prof. Ahmed e situação de suas disciplinas; 6) Assuntos gerais. 1) Indicação do candidato para preencher vaga
existente do DCC. O professor Guilherme falou da desistência de um dos candidatos aprovados em concurso para professor do DCC,
e falou da possibilidade de contratação de outra pessoa aprovada em 2o lugar em outro concurso. A Profa. Olinda propôs que fosse
contratado o 2 o candidato aprovado no concurso para a área de Ciência da Computação para esta vaga em aberto. A proposta foi
aprovada. 2) Distribuição de bolsas de monitoria das disciplinas do DCC para o semestre de 2006/1. O Prof. Wilian falou da
necessidade de ter uma bolsa de monitoria para a disciplina de Eletrônica Básica. Após discussão, o Prof. Heitor propôs que as quatro
bolsas de monitoria do DCC para o semestre de 2006/1 fossem alocadas para as seguintes disciplinas: Eletrônica Básica, Algoritmos e
Estruturas de Dados II, Programação Paralela e Distribuída e Teoria da Computação. A proposta foi aprovada. 3) Aprovação de
relatório de viagem do Prof. Heitor. O Prof. Guilherme apresentou relatório de viagem do Prof. Heitor referente a sua participação
em banca de concurso para provimento do cargo de professor assistente na Universidade Federal de Alfenas, nos dias 11 a 13 de maio
de 2006. A Profa. Olinda propôs que se aprovasse o relatório. A proposta foi aprovada. 4) Pedido do Prof. Heitor para orientar oito
alunos de Projeto Orientado. O Prof. Heitor fez um pedido de orientação de oito alunos para as disciplinas de Projeto Orientado I e
II, a partir do semestre corrente. A Profa. Olinda propôs que se aprovasse o pedido. A proposta foi aprovada. 5) Contratação do Prof.
Ahmed e situação de suas disciplinas. O Prof Guilherme falou que foi feita a nomeação do prof. Ahmed, que o próximo passo é sua
posse e que ele deve chegar nos próximos dias para assumir as disciplinas de Algoritmos e Estruturas de Dados II e Linguagens de
Programação I, mas até lá algum professor terá que assumir estas disciplinas. O Prof. Heitor propôs que o Prof. Guilherme assuma a
disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados II e que a Profa. Cristhiane assuma a disciplina de Linguagens de Programação I até a
chegada do Ahmed. A proposta foi aprovada. 6) Assuntos gerais. O Prof. José Monserrat falou da importância da compra de um
aparelho de reprodução de DVDs para o DCC. O Prof. Wilian falou da urgência na compra de alguns equipamentos para o laboratório
de eletrônica. O Prof. Heitor falou da comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação que será em 2007 e pediu que
este assunto seja tratado na próxima reunião do DCC. O Prof. Heitor falou da doação de dois aparelhos de ar-condicionado do
colegiado do curso de Ciência da Computação para o DCC. O Prof. Heitor falou do grupo PEQS, que está iniciando seus trabalhos
com um ciclo de seminários que ocorrerá a partir do dia 29/06/2006, às 17h. O Prof. Guilherme falou da idéia da criação de um
workshop em Ciência da Computação, com apoio de pessoas de outras instituições, para comemorar a inauguração no novo prédio do
DCC. O Prof. Heitor sugeriu que este evento ocorra juntamente com a comemoração de 10 anos do curso de Ciência da Computação,
a ocorrer no mês de julho de 2007. Não havendo nada mais a tratar nesta reunião de Assembléia Geral do DCC, às quinze horas, o
Presidente deu por encerrada e, para constar, eu, Olinda Nogueira Paes Cardoso, secretária do DCC, lavrei a presente Ata, que após
leitura e aprovação, será assinada pelos presentes a esta reunião. Lavras, 28 de junho de 2006. Olinda Nogueira Paes Cardoso
(Secretária).

