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Realizada às 13 horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro 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: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de Resende, Cláudio
Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Guilherme Bastos Alvarenga, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira,
Olinda Nogueira Paes Cardoso, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, Ricardo
Martins de Abreu Silva, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, do representante dos
técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza, e do representante dos discentes Urlan Salgado de Barros. Após abertura da
reunião, o Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Distribuição das bolsas de monitoria; 2) Problema
curricular das disciplinas de hardware; 3) Criação da disciplina eletiva "Redes Neurais Artificiais" para o curso de graduação em
Ciência da Computação; 4) Aprovação de projeto de iniciação cientifica do aluno Thiago Alves para homologação na PRP; 5)
Aprovação da nova programação das comemorações dos 10 anos de curso de Ciência da Computação; 6) Aprovação do pedido de
afastamento da professora Olinda para cursar doutorado na UFMG; e 7) Assuntos gerais. 1) Distribuição das bolsas de monitoria.
A Profa. Olinda falou como está a atual distribuição das bolsas de monitoria. Os professores Antônio Maria, Guilherme e André
Saúde apresentaram interesse por bolsas para as suas disciplinas e justificaram esta necessidade. Após discussão, as bolsas de
monitoria ficaram distribuídas para as seguintes disciplinas: COM154 – Algoritmos e Estruturas de Dados I (Prof. Heitor), COM155
– Algoritmos e Estruturas de Dados II (Prof. Antônio Maria), COM 164 – Sistemas Digitais (Prof. André Saúde) e COM166 –
Projeto e Análise de Algoritmos (Prof. Guilherme). Caso alguma destas bolsas não seja preenchida por falta de inscrições, a mesma
será destinada para a disciplina COM157 – Linguagens de Programação I (Prof. Ahmed). A Profa. Olinda falou da importância de
iniciar o mais rápido possível o processo de seleção e caso a vaga não seja preenchida, o professor responsável deve informar este
fato ao secretário do DCC. O Prof. Wilian propôs que fosse aprovada esta distribuição e que nos próximos semestres a distribuição
das bolsas de monitoria fosse feita no período anterior à sua vigência, no dia em que fossem distribuídas as disciplinas entre os
docentes. A proposta foi aprovada. 2) Problema curricular das disciplinas de hardware. O Prof. Wilian falou da mudança que
houve no currículo do curso de Ciência da Computação depois da sua criação, quando as disciplinas da área de hardware sofreram
as seguintes mudanças: A disciplina de Física II deixou de existir, a disciplina Eletrônica Básica passou de 75 para 68 horas/aula, a
disciplina Sistemas Digitais passou de 120 para 68 horas/aula, e a disciplina de Arquitetura de Computadores perdeu grande parte
dos pré-requisitos que a esta exige. O Prof. Guilherme sugeriu que o documento relatando estes problemas seja enviado ao
colegiado do curso para que o mesmo possa estudar uma solução. O Prof. Antônio Maria falou da importância de se valorizar os
professores desta área. 3) Criação da disciplina eletiva "Redes Neurais Artificiais" para o curso de graduação em Ciência da
Computação. O Prof. Wilian apresentou a disciplina “Redes Neurais Artificiais”, que deverá ser oferecida como eletiva aos alunos
do curso de Ciência da Computação. A Profa. Olinda propôs que se aprove a criação da disciplina. A proposta foi aprovada. O Prof.
Guilherme falou que os professores têm o prazo até o dia 29/11/2006 para apresentarem ementas de disciplinas eletivas para serem
criadas e oferecidas no próximo semestre. 4) Aprovação de projeto de iniciação cientifica do aluno Thiago Alves para
homologação na PRP. O Prof. Wilian falou do projeto de pesquisa. O Prof. Guilherme falou que irá verificar se a aprovação de
projetos de pesquisa deve passar pela assembléia departamental ou pelo chefe de departamento. A Profa. Olinda propôs que se
aprove todos os projetos de pesquisa que estão pendentes na PRP. A proposta foi aprovada. 5) Aprovação da nova programação
das comemorações dos 10 anos de curso de Ciência da Computação. A Profa. Olinda falou sobre algumas mudanças na
programação da semana de comemoração dos 10 anos do curso de Ciência da Computação. As mudanças são as seguintes: a data do
evento deverá mudar para os dias de 05 a 11/08/2007; os eventos que podem ser realizados durante esta semana são: a Escola
Regional de Informática (ERI), o Simpósio Mineiro de Sistemas de Informação (SMSI) e o Workshop em Educação em
Computação e Informática do Estado de Minas Gerais (WEIMIG); deve ser montada uma comissão formada por professores do
DCC para organizar cada um destes eventos; o prof. Monserrat, que faz parte da comissão organizadora justificou sua saída da
mesma e deve ser substituído; as aulas das disciplinas lecionadas por professores do DCC devem ser suspensas durante o evento.
Após discussão foi definido que: o Prof. Cristiano irá substituir o Prof. Monsserat na comissão; A organização do evento ERI será
feita pelos professores Cláudio, Ahmed e Ricardo; do evento SMSI pelos professores André Zambalde, Rêmulo, Reginaldo e André
Saúde, e do WEIMIG pelos professores Marluce, Thiago e Plínio. O Prof. Guilherme falou da edição especial da revista Infocomp.
Os professores Rudini, e Luiz Henrique ficarão responsáveis por esta edição especial. A Profa. Olinda propôs que as mudanças
como foram apresentadas e discutidas fossem aprovadas. A proposta foi aprovada. 6) Aprovação do pedido de afastamento da
professora Olinda para cursar doutorado na UFMG. A Prof. Guilherme leu o pedido de liberação da Profa. Olinda para cursar
doutorado no Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. O Prof. Rudini questionou o fato
do doutorado não ser na área de Ciência da Computação. A Profa. Olinda falou da relação entre as duas áreas e justificou seu
pedido. O Prof. Guilherme falou da importância de que sejam publicados trabalhos na área de Ciência da Computação. O Prof.
Rudini propôs que se aprove o pedido. A proposta foi aprovada. 7) Assuntos gerais. O Prof. Guilherme falou do fax que foi enviado
pela UFMG a respeito do projeto de mestrado inter-institucional com o DCC com sugestões de mudanças. O Prof. Guilherme falou
que foi procurado pela TVU da UFLA e que eles pediram que sejam enviadas sugestões de matérias que possam ser realizadas. O
Prof. Guilherme parabenizou as pessoas responsáveis pela revista Infocomp por sua classificação no Qualis. O Prof. Rudini
comentou a importância do apoio da PRP/UFLA, da atual divulgação pela SBC e da indexação em instituições internacionais para a
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aprovação da Infocomp no Qualis Multidisciplinar e Ciências Agrárias, e que o próximo passo é a indexação ao SciELO e o Qualis
da Ciência da Computação. A Profa. Olinda falou que com sua saída para cursar doutorado, deverão ocorrer eleições para os cargos
de sub-chefe do DCC e para secretário da assembléia. O Prof. Ricardo cobrou dos cursos lato sensu o envio das apostilas para os
monitores e técnicos dos laboratórios e as bolsas de estudo para os técnicos dos laboratórios. Não havendo nada mais a tratar nesta
reunião de Assembléia Geral do DCC, às dezesseis horas e dez 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, 22 de novembro de 2006. Olinda Nogueira Paes Cardoso (Secretária).

