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Realizada às 15 horas e trinta minutos do dia vinte e sete de setembro 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, Wilian Soares Lacerda, 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, Cristiano Leite
de Castro, Marluce Rodrigues Pereira, do representante discente Urlan Salgado de Barros, dos professores convidados refém
contratados do DCC Plínio de Sá Leitão Júnior, André Vital Saúde, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Thiago de Souza Rodrigues, do
professor convidado do DEX Marcelo Silva de Oliveira, e do professor convidado Joaquim Quinteiro Uchôa. Após abertura da
reunião, o Presidente deu as boas vindas aos novos professores contratados para o DCC, pediu permissão à assembléia para a
participação dos professores convidados, todos os presentes concordaram, e colocou os assuntos a serem tratados na seguinte
ordem: 1) Aprovação dos relatórios semestrais dos professores afastados; 2) Apresentação da programação da semana de
comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação; 3) Aprovação das ofertas de curso lato sensu do DCC para o
primeiro semestre de 2007; 4) Aprovação da proposta de criação de novo curso de qualificação; 5) Redistribuição das disciplinas do
DCC para o 2o semestre de 2006; 6)Pedido de apoio financeiro do Prof. José Monserrat; 7) Discussão sobre recursos por docentes
do DCC; e 8) Assuntos Gerais. 1) Aprovação dos relatórios semestrais dos professores afastados. O Prof. Guilherme leu os
relatórios semestrais dos professores afastados: Bruno, João Giacomin e Renata. O Prof. Rêmulo propôs que os relatórios fossem
aprovados. A proposta foi aprovada. O Prof. Guilherme falou que a PRGP encaminhou ao DCC algumas pendências de outros
professores do DCC com relação a relatórios semestrais passados. 2) Apresentação da programação da semana de comemoração
dos 10 anos do curso de Ciência da Computação. A Profa. Olinda apresentou a proposta elaborada pela comissão responsável
pela programação da comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação. Nesta programação, que está prevista para
ocorrer durante uma semana do mês de julho de 2007, haveria os seguintes eventos: solenidade de abertura com homenagem ao exreitor Prof. Fabiano Ribeiro do Vale, SECICOM e JOCOMP organizados pelos alunos, ciclo de palestras com professores
convidados, workshop com participação de empresas, solenidade de encerramento com inauguração do novo prédio do DCC, e
churrasco de comemoração com homenagem aos ex-alunos do curso. O representante discente Urlan falou que os alunos do curso
de Ciência da Computação já estão se mobilizando para organizar a SECICOM. O Prof. Guilherme falou da possibilidade de trazer
um congresso de peso para este evento. O Prof. Rêmulo apresentou o projeto de criação do curso e o entregou à comissão para que
este possa ser consultado. O Prof. Ahmed falou da possibilidade de tentarmos trazer para esta semana o evento “Escola de
Computação”. A Profa. Olinda falou que poderíamos tentar trazer o evento Weimig. O Prof. Antônio Maria falou do curto prazo que
temos para tentar trazer estes eventos até julho de 2007 e falou da possibilidade de organizarmos este evento de maior peso em outra
ocasião. O Prof. André Zambalde falou da importância de tentarmos trazer eventos que estejam ligados às áreas de pesquisa do
DCC. O Prof. Rudini falou que nós devemos pedir apoio à SBC. A Profa. Marluce falou que mesmo que não consigamos trazer um
evento já existente, que nós podemos cadastrar um novo evento na SBC. O Prof. Wilian falou que, independente de qual seja o
evento, uma nova comissão deve ser posteriormente criada no DCC para a organização do mesmo. A assembléia indicou que a
comissão de organização tente organizar um evento de maior peso e traze-lo para a programação da comemoração. O Prof. Rêmulo
propôs que se aprovasse a programação inicial. A proposta foi aprovada. 3) Aprovação das ofertas de curso lato sensu do DCC
para o primeiro semestre de 2007. O Prof. Guilherme leu as propostas de ofertas para os cursos lato sensu do DCC, grifando as
mudanças ocorridas em cada um. O Prof. Marcelo falou sobre o curso CMMI e sobre sua particularidade com relação ao fato deste
contar com apoio do grupo Softex, em convênio com a UFLA, para sua oferta. Falou também que o Softex até o momento não
confirmou que irá apoiar a oferta deste curso para 2007/1, e pediu que a oferta deste curso ficasse condicionada à confirmação do
apoio do Softex. O Prof. Guilherme pediu uma maior participação dos professores do DCC nos cursos lato sensu, pois atualmente
estes contam com um grande número de professores convidados de outras instituições. O Prof. Marcelo falou que vê uma forma
rápida dos professores do DCC se inserirem nos cursos atuais através de orientações nos projetos de conclusão de curso, e mais a
longo prazo, oferecendo disciplinas. O Prof. Ahmed falou da possibilidade de mais de um professor estarem oferecendo a mesma
disciplina. O Prof. Guilherme pediu aos coordenadores dos cursos maiores informações sobre as disciplinas oferecidas. O Prof.
Joaquim falou que poderiam ser criadas disciplinas que possam ser oferecidas a mais de um curso. A Profa. Olinda propôs que as
ofertas dos cursos para 2007/1 fossem aprovadas e que fosse criada uma comissão para realizar um trabalho de inserção dos
professores do DCC nos cursos. A comissão deverá ser formada pelos professores Ahmed, Antônio Maria< Olinda, Tiago e
Rêmulo, sob a presidência do primeiro. A proposta foi aprovada. 4) Aprovação da proposta de criação de novo curso de
qualificação. O Prof. Rêmulo apresentou a proposta de criação de um novo curso de qualificação (pegar detalhes do curso). A
Profa. Olinda propôs que se aprove a criação do curso. A proposta foi aprovada. 5) Redistribuição das disciplinas do DCC para o
2o semestre de 2006. A Profa. Olinda falou que com a contratação de 7 novos professores para o DCC surgiu a necessidade de
realizar uma nova distribuição das disciplinas a serem oferecidas em 2006/2 com estes novos professores. Inicialmente os
professores que estavam com uma carga horária mais alta e os professores substitutos colocaram à disposição algumas disciplinas.
Posteriormente os novos professores presentes falaram de suas preferências e após discussão a distribuição ficou: a disciplina do
Prof. Monserrat – Introdução à Informática passou para o Plínio; da Profa. Marluce – Desenvolvimento Aplicações Distribuídas em
Sistemas Móveis passou para o Paulo Henrique; da Profa. Olinda – Recuperação de Informação passou para o Plínio; do Rêmulo -
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Introdução à Ciência da Computação passou para o Cláudio; do Wilian - Sistemas Digitais passou para o André; do Ricardo –
Matemática Discreta passou para o Cláudio; da Cristiane – Laboratório de Computação passou para o Paulo Henrique; da Cristiane
– Compiladores passou para o Thiago; do Deive – Linguagens de Progaramação II passou para o André; do Deive - Análise
Numérica e Cálculo Numérico vão para algum professor do DEX. 6)Pedido de apoio financeiro do Prof. José Monserrat. O
Prof. Monserrat irá participar do Encontro Mineiro de Software Livre e faz pedido de apoio financeiro ao DCC no valor de
R$600,00 para ajuda de custo. O Prof. Antônio Maria propôs que fosse aprovada verba de 50% do pedido. A proposta foi aprovada.
7) Discussão sobre recursos por docentes do DCC. O Prof. Guilherme fez pedido de ajuda de custo no valor de R$500,00 para
participação em congresso. O Prof. André falou que primeiro o pedido deve ser feito à reitoria, à Fapemig etc, e só depois ao DCC.
O Prof. André propôs que fosse criada uma regra para aprovação de verba para inscrição em congresso quando houver artigo aceito
em Qualis A ou B. Os Profs. Guilherme e Ahmed argumentaram que na conjuntura atual do DCC, que precisa de publicações,
aprovar pagamentos em inscrições de congressos é importante. Surgiram as seguintes propostas: O Prof. André propôs que o chefe
aprove pagamentos de inscrições, sem passar pela assembléia, quando houver publicações em Qualis A ou B e mais que seja
liberado R$500,00 por ano para o professor participar de congresso mesmo sem publicações. O Prof. Ricardo propôs que o DCC
apoiasse a participação do professor quando ele fosse apresentar trabalhos, sem os R$500,00 por docente, por ano. O Prof. Antônio
Maria propôs que se aprove o pedido do Ahmed e que a discussão sobre uma regra geral para avaliar os pedidos de ajuda seja
discutida na próxima reunião. A proposta do Prof. Antônio Maria foi aprovada. 8) Assuntos Gerais. Não foram discutidos assuntos
gerais. 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, 27 de setembro de 2006. Olinda Nogueira Paes Cardoso (Secretária).

