ATA DA 77ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
1/2
UFLA, 2 de agosto 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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Realizada às 15 horas do dia dois de agosto 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, André Luiz Zambalde, Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Luiz Henrique
Andrade Correia, Cristhiane Xavier Figueiredo, Ricardo Martins de Abreu Silva e Ahmed Ali Abdalla Esmin. Após abertura da
reunião, o Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Pendências das atas anteriores; 2) Prestação de
contas do DCC; 3) Liberação do espaço da Uflatec; 4) Aprovação da forma de ocupação do prédio novo do DCC; 5) Projeto de
mestrado em parceria com a UFMG; 6) Distribuição de salas provisórias para os docentes recém contratados e que estão retornando
do doutorado; 7) Homepage do DCC e docentes; 8) Pedido de ajuda financeira para participação congresso do professor João
Giacomin; 9) Oferta de Disciplinas de Pós-graduação stricto sensu na UFLA; e 10) Assuntos Gerais. 1) Pendências das atas
anteriores. O professor Guilherme, após leitura da ata anterior, verificou que não havia pendências. 2) Prestação de contas do
DCC. O professor Guilherme fez um levantamento dos gastos na gestão da professora Ana Cristina Rouiller no DCC e verificou
que não há irregularidades, e falou que o caixa do DCC possuía R$ 27.000,00 no início de 2006. 3) Liberação do espaço da
Uflatec. O professor Guilherme falou do pedido de liberação do espaço ocupado pela Uflatec feito pelos professores Ilário e Iara,
para abrigar a Fundec. O professor Guilherme falou que pretende fazer um acordo com a reitoria para que os gabinetes dos
professores no novo prédio do DCC sejam liberados o mais rapidamente possível e a compra de 20 novos computadores para os
professores do DCC, em troca uma parte da Uflatec seria cedida para a Fundec. O Prof. Rêmulo falou dos investimentos feitos na
Uflatec pelos cursos lato sensu. O Prof. André falou que o espaço da Uflatec foi cedido ao DCC pelo CUNI para ser utilizado em
pesquisa e que novas decisões com relação a este espaço deveriam passar novamente pelo CUNI. Foi feita uma proposta da criação
de uma comissão para elaborar uma proposta de negociação do espaço da Uflatec com a reitoria. A comissão é composta pelos
professores Rêmulo, Guilherme, André e Heitor, sob a presidência do primeiro. 4) Aprovação da forma de ocupação do prédio
novo do DCC. O professor Monserrat apresentou a planta do DCC e sua ocupação. O Prof. Rudini propôs que fosse adicionada a
ocupação de mais uma sala de aula na planta. O Prof. Ricardo propôs que a planta fosse aprovada como apresentada, com a ressalva
de que os laboratórios de pesquisa não sejam de uso exclusivo dos grupos de pesquisa. A proposta do Prof. Ricardo foi aprovada.
5) Projeto de mestrado em parceria com a UFMG. O Prof. Guilherme falou dos trabalhos realizados pela comissão que está
elaborando o projeto de mestrado em parceria com a UFMG. O projeto estará disponível a todos os professores do DCC para
sugestões até o dia 16/08/2006. O Prof. Ricardo distribuiu documentação relativa ao relatório da comissão de recredenciamento
docente no curso de pós-graduação em Ciência da Computação da UFMG. Uma discussão foi iniciada com relação aos grupos de
pesquisa existentes no DCC. A Profa. Olinda propôs a realização de um workshop do DCC para discussão mais ampla deste
assunto. A proposta foi aprovada. O Prof. André propôs que fossem enviados e-mails a ele com as linhas de pesquisa de cada
professor e suas 5 publicações mais relevantes, para que sejam reavaliadas as atuais linhas de pesquisa do DCC. A proposta foi
aprovada. 6) Distribuição de salas provisórias para os docentes recém contratados e que estão retornando do doutorado. O
Prof. Guilherme falou que o problema da falta de salas para os professores do DCC foi passado para a reitoria e que este ainda não
foi resolvido. 7) Homepage do DCC e docentes. O Prof. Rudini propôs a criação de uma comissão para definir as informações
mínimas que as páginas dos professores do DCC deve possuir, utilização de um software para a construção das páginas. A comissão
será composta pelos professores Rudini, Ahmed e Monserrat, sob a presidência do primeiro. A comissão tem o prazo de 30 dias
para apresentar como deve ser a página dos professores do DCC. A proposta foi aprovada. O Prof. Rudini falou da importância de
se definir um responsável pela página do DCC. Foi feita uma proposta de que o Prof. Luiz Henrique seja responsável por colocar no
ar uma página template para ser avaliada. A proposta foi aprovada. 8) Pedido de ajuda financeira para participação congresso
do professor João Giacomin. O Prof. André propôs que se houver publicação Qualis A ou B neste caso o pedido de ajuda
financeira para participação congresso do professor João Giacomin deverá ser aceito. A proposta foi aprovada. 9) Oferta de
Disciplinas de Pós-graduação stricto sensu na UFLA. O Prof. Wilian fez a proposta de criação da disciplina “Redes Neurais
Artificiais” a ser oferecida a nível de pós-graduação pelo departamento para os cursos de pós-graduação da UFLA e em especial ao
curso de Engenharia de Sistemas criado recentemente. O Prof. Heitor ressaltou que a carga horária de disciplinas oferecidas na pósgraduação não é levada em conta na distribuição de disciplinas para a graduação e que esta carga deve crescer por causa do novo
curso de Sistemas de Informação. Os professores do DCC que desejarem criar disciplinas a nível de pós-graduação deverão enviar
propostas para serem agrupadas. Além disso, deverão enviar as propostas para os coordenadores de cursos de pós-graduação para
eles darem mais sugestões e verificar se estes cursos de pós-graduação têm interesse nas disciplina, porém especificando que
poderão não ser oferecidas neste momento. O Prof. Wilian propôs que sua disciplina seja criada para ser oferecida na pós-graduação
com código do DCC. A proposta foi aprovada. O Prof. Guilherme propôs que os professores que já lecionam disciplinas de pósgraduação tragam estas disciplinas para o DCC ou sejam criadas novas disciplinas com código do DCC. A proposta foi aprovada.
10) Assuntos Gerais. A Prof. André sugeriu mudar o nome dos cursos no vestibular para BCC e BSI. O Prof. Heitor solicitou
sugestões para critérios de alocação de bolsas de monitoria remunerada para o DCC até o dia 04/08/2006, sexta-feira. O Prof. Heitor
falou da reunião do grupo PEQS às 17 horas do dia 03/08/2006. O Prof. Heitor pediu aos representantes do DCC no CUNI que
dessem informações sobre o organograma da UFLA. O Prof. Ricardo apresentou um quadro com o processo para solução de
problemas que ocorrem nos laboratórios. O Prof. Wilian falou que o bolsista da PRAECC que estava no laboratório de eletrônica foi
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colocado à disposição, assim a vaga deve ser preenchida. O Prof. Rudini falou do sucesso da revista Infocomp e de seu
credenciamento na PESC. O Prof. Rudini lembrou aos novos professores que aqueles que estiverem em doutoramento devem
solicitar afastamento periodicamente. Não havendo nada mais a tratar nesta reunião de Assembléia Geral do DCC, às dezessete
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, 2 de agosto de 2006. Olinda Nogueira Paes
Cardoso (Secretária).

