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Realizada às 15 horas do dia dezesseis 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, Ahmed Ali Abdalla Esmin, Antônio Maria Pereira
de Resende, do representante técnico-administrativo Reginaldo Ferreira de Souza e do representante discente Urlan Salgado de
Barros. Após abertura da reunião, o Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Pendências das atas
anteriores; 2) Distribuição das disciplinas do DCC para o 2o semestre de 2006; 3) Mestrado em parceria com a UFMG; 4)
Aprovação de relatórios CPPD e relatórios semestrais dos professores afastados; 5) Aprovação de liberações para colaborações
esporádicas; 6) Sugestões para estruturação da carreira docente; 7) Situação da Uflatec; 8) Administração dos laboratórios de
computação; 9) Comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação; 10) Pedido de ajuda financeira para participação
em congresso do Prof. Heitor; e 11) Assuntos Gerais. 1) Pendências das atas anteriores. O Prof. Monserrat apresentou o resultado
da comissão para definição das páginas dos professores do DCC. Até o dia 1o de setembro de 2006 deverá ser feita uma avaliação
das ferramentas para definir qual a melhor a ser utilizada. A Profa. Olinda falou da criação grupo de estudos sobre a Web 2.0
formado por alunos, que gostariam de participar do desenvolvimento destas páginas. O Prof. Ricardo falou do apoio que será dado
pelo técnico do laboratório, Eder, que será apenas na confecção e gestão da página e não na sua manutenção. 2) Distribuição das
disciplinas do DCC para o 2o semestre de 2006. Após discussão entre todos os professores, as disciplinas do DCC ficaram
distribuídas, para o 2o semestre de 2006, da seguinte forma: COM152 – Introdução à Ciência da Computação, Prof. Rêmulo;
COM153 – Laboratório de Computação, Profa. Cristhiane; COM154 – Algoritmos e Estruturas de Dados I, Prof. Heitor; COM155
– Algoritmos e Estruturas de Dados II, Prof. Antônio Maria; COM156 – Matemática Discreta, Prof. Ricardo; COM157 –
Linguagens de Programação I, Prof. Ahmed; COM158 – Eletrônica Básica, Prof. Wilian; COM159 – Técnicas de Programação,
Prof. Cristiano; COM160 – Linguagens de Programação II, Prof. Deive; COM161 – Metodologia Científica, Prof. Monserrat;
COM162 – Linguagens Formais e Autômatos, Prof. Rudini; COM163 – Banco de Dados, Profa. Olinda; COM164 – Sistemas
Digitais, Prof. Wilian; COM165 – Análise Numérica, Prof. Deive; COM166 – Projeto e Análise de Algoritmos, Prof. Guilherme;
COM167 – Teoria da Computação, Prof. Ricardo; COM168 – Arquitetura de Computadores, Prof. Luiz Henrique; COM169 –
Informática e Sociedade, Prof. Monserrat; COM170 – Engenharia de Software, Prof. Antônio Maria; COM171 – Inteligência
Artificial, Prof. Ahmed; COM172 – Interface Homem-Máquina, Prof. André; COM173 – Sistemas Operacionais, Profa. Marluce;
COM174 – Redes de Computadores, Prof. Luiz Henrique; COM175 – Programação Paralela e Distribuída, Profa. Marluce;
COM176 – Compiladores, Profa. Cristhiane; PRG110 – Projeto Orientado I, Prof. André; PRG210 – Projeto Orientado II, Prof.
Heitor; COM178 – Sistemas de Informação, Prof. Rêmulo; COM179 – Computação Gráfica, Prof. Cristiano; COM183 – Introdução
à Informática, Prof. André (1 turma), Prof. Rêmulo (1 turma), Prof. Reginaldo (3 turmas); COM184 – Cálculo Numérico, Prof.
Deive; COM187 – Recuperação de Informação, Profa. Olinda; COM193 – Desenvolvimento de Aplicações Distribuídas em
Sistemas Móveis, Profa. Marluce; COM194 – Gerência de Projetos de Software, Prof. Guilherme; COM199 – Otimização
Combinatória, Prof. Ricardo; COM203 – Modelagem e Projeto de Software, Prof. Heitor; COM204 – Sistemas Avançados em
Bancos de Dados, Profa. Olinda; COM207 – Introdução aos Sistemas Embarcados e Microcontroladores, Prof. Wilian; e COM208
– Software Livre e Empreendedorismo Cooperativo , Prof. Monserrat. A Profa. Olinda falou que, apesar de estar fora do prazo para
criação de novas disciplinas eletivas, como houve a contratação de novos professores no DCC, a chefia irá tentar criar novas
disciplinas eletivas, sendo assim, os professores interessados deverão enviar as ementas à chefia o mais rapidamente possível. O
Prof. Heitor falou que a LDB diz que o professor deve dar 8 horas de aula, pelo menos, por semana. A Profa. Olinda propôs que a
distribuição das disciplinas do DCC para o 2o semestre de 2006 fosse aprovada. A proposta foi aprovada. 3) Mestrado em parceria
com a UFMG. O Prof. Guilherme falou do projeto de mestrado do DCC/UFLA em parceria com o DCC/UFMG, esclarecendo
aquilo que já está pronto e o que está faltando. O Prof. Heitor falou que pelo fato dos professores não terem recebido o projeto a
tempo de ler, este assunto não deveria ser tratado nesta reunião. O Prof. André propôs que todos os professores lessem o projeto e
enviassem sugestões à comissão até a o dia 18/08/2006, e que a comissão fizesse as correções e voltasse a apresenta-lo em
assembléia marcada para o dia 23/08/2006. A proposta foi aprovada. Apenas para conhecimento de todos o Prof. Guilherme fez a
leitura das partes do projeto que ele julgou mais importantes. Os Profs. Wilian, Ahmed e Antônio Maria fizeram alguns
questionamentos, que foram respondidos pela comissão. 4) Aprovação de relatórios CPPD e relatórios semestrais dos
professores afastados. O Prof. Guilherme apresentou todos os relatórios CPPD e relatórios semestrais dos professores afastados. O
Prof. Heitor propôs que estes fossem apreciados e aprovados em bloco. A proposta foi aprovada. 5) Aprovação de liberações para
colaborações esporádicas. O Prof. Guilherme apresentou pedidos de liberações para colaborações esporádicas dos professores
envolvidos nos cursos RDE, ASI e IED. O Prof. Heitor propôs que estes fossem apreciados e aprovados em bloco. A proposta foi
aprovada. 6) Sugestões para estruturação da carreira docente. O Prof. Guilherme leu o memorando da reitoria enviado aos
departamentos, que pede sugestões para estruturação da carreira docente. Este documento ficará à disposição na secretaria do DCC
para aqueles que quiserem opinar. Os Profs. Heitor e Olinda lembraram do histórico das discussões sobre este assunto e das
contribuições que foram feitas à época. 7) Situação da Uflatec. O Prof. Guilherme falou que a comissão criada para discutir a
situação da Uflatec se reuniu e avaliou que metade do espaço da Uflatec deverá ser passada para a reitoria, com algumas restrições.
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O Prof. Heitor levantou a possibilidade de ser negociada a construção do 3o andar no novo prédio do DCC. O Prof. Monserrat
esclareceu alguns detalhes do novo prédio. O Prof. Guilherme falou da possibilidade de criar parceiras com empresas privadas
para a construção do 4o andar do prédio. O Prof. Antônio Maria ressaltou que nós devemos levar sugestões de soluções ao levar
problemas à reitoria. 8) Administração dos laboratórios de computação. O Prof. Ricardo falou da atual administração dos
laboratórios de computação. O Prof. Ricardo fez um pedido de bolsa de estudos para o administrador e o técnico dos laboratórios
nos cursos lato sensu ARL e RDE. O Prof. Rêmulo, coordenador do RDE concedeu a bolsa. O Prof. Heitor, coordenador do ARL
preferiu não opinar. O Prof. Ricardo propôs que se aprovasse este pedido. A proposta foi aprovada, com um voto contra do Prof.
Heitor. O Prof. Ricardo fez o pedido de doação de pelo menos 3 exemplares das apostilas dos cursos RDE e ARL para ficarem
disponíveis para os monitores dos laboratórios. O Prof. Ricardo informou que, com a chegada dos novos professores do DCC, os
técnicos ficaram sem espaço e foram alocados no laboratório 3. Sendo assim, o Prof. Ricardo pediu que fosse montada uma infraestrutura de trabalho no laboratório. O Prof. Ricardo informou que já foi solicitada a compra de um novo servidor para substituir o
atual assembly, que está sobrecarregado, e perguntou como anda a situação deste pedido. O Prof. Guilherme falou que já foi
providenciado, uma vez que este pedido foi feito para o novo curso de Sistemas de Informação. O Prof. Ricardo falou do histórico
dos problemas que têm acontecido nos laboratórios e das fases administrativas pelas quais os laboratórios passaram. O Prof.
Ricardo pediu que qualquer problema que ocorra relacionado aos laboratórios um e-mail seja enviado para o endereço laboratóriol@comp.ufla.br. Os Profs. Heitor, André, Guilherme, Ahmed, Guilherme e Marluce comentaram e fizeram sugestões sobre as
colocações do Prof. Ricardo. A Profa. Olinda propôs a criação de uma comissão para criar critérios de uso dos laboratórios, formada
pelos professores Ahmed, Cristiano e Ricardo, e um representante dos alunos, sob a presidência do primeiro. A proposta foi
aprovada. 9) Comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação. O Prof. Heitor propôs uma comissão para
organizar a comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação, composta pelos professores: Olinda, Monserrat,
Marluce e Wilian, sob a presidência do primeiro. A proposta foi aprovada. 10) Pedido de ajuda financeira para participação em
congresso do Prof. Heitor. O Prof. Guilherme apresentou o pedido de ajuda financeira para participação em congresso (Qualis A)
do Prof. Heitor. A Profa. Olinda propôs que fosse aprovado o pedido. A proposta foi aprovada. 11) Assuntos Gerais. O Prof.
Guilherme pediu aos coordenadores de cursos lato sensu oferecidos pelo DCC que enviem relatório informando que valor
proveniente destes cursos deve ser repassado ao DCC. O Prof. Guilherme falou que as máquinas atuais dos professores não devem
ser repassadas para outras pessoas na época em que as novas máquinas chegarem. O Prof. Guilherme informou que o DCC está com
pouco dinheiro em caixa. O Prof. Heitor falou que deve ser feito um convite ao Prof. Ricardo Sette do DAE para que ele possa falar
do novo organograma da UFLA. O Prof. Heitor pediu que os professores atualizem seus currículos Lattes por causa da próxima
avaliação do curso de Ciência da Computação. O Prof. Heitor falou que uma bolsa de monitoria do DCC ainda não foi preenchida.
O Prof. Heitor falou de um possível recesso que ocorrerá no período de 23/12/2006 a 20/01/2007. O Prof. Heitor parabenizou os
alunos e professores pela nota 4 que o curso de Ciência da Computação obteve no ENADE, e ressaltou a importância que esta nota
possui. O Prof. Heitor pediu que fossem enviadas a ela sugestões de mudança para o artigo 94 da resolução CEPE 078, que trata de
prova substitutiva. O Prof. Ricardo falou que passou a máquina do DCC que ele utilizava para o Prof. Antônio Maria. O Prof.
Ricardo questionou sobre o uso do dinheiro, que atualmente o DCC utiliza como auxílio aos professores na participação de eventos,
para ser utilizado na compra de livros. Não havendo nada mais a tratar nesta reunião de Assembléia Geral do DCC, às quinze horas
e trinta minutos, 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, 16 de agosto de 2006. Olinda
Nogueira Paes Cardoso (Secretária).

