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Realizada às 13 horas e trinta minutos do dia vinte e nove 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 Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de
Resende, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Guilherme Bastos Alvarenga, Heitor Augustus Xavier Costa, Luiz
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Olinda Nogueira Paes Cardoso, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de
Sá Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio 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) Aprovação e Assinatura das Atas anteriores; 2)
Mudança do nome do curso Lato Sensu PSL; 3) Aprovação dos eventos da comemoração dos 10 anos do curso; 4) Criação Novas
Disciplinas Eletivas; 5) Aprovação Relatórios Semestrais professores DCC (2006/1); 6) Aprovação Relatórios de Viagem; 7) Pedido
de recurso para participação de evento no exterior do Prof. Ricardo; e 8) Assuntos gerais. 1) Aprovação e Assinatura das Atas
anteriores. Todas as atas das assembléias anteriores que estavam sem assinaturas foram lidas e assinadas por todos. A Profa. Olinda
propôs que as atas fossem aprovadas. A proposta foi aprovada. 2) Mudança do nome do curso Lato Sensu PSL. O Prof. Guilherme
leu o pedido de mudança do nome do curso de pós-graduação lato sensu de “Produção de Software (com ênfase em Software Livre)”
para “Engenharia de Software (com ênfase em Software Livre)”. O Prof. Guilherme falou da tentativa do DCC de criar dois cursos na
área de Engenharia de Software, sendo um destes com ênfase em software livre. O Prof. Antônio Maria falou que o curso de
Engenharia de Software já está sendo discutido dentre os professores desta área no DCC. O Prof. Guilherme falou da vantagem que os
cursos têm de estarem na mesma área e poderem compartilhar disciplinas comuns aos cursos. O Prof. Antônio Maria falou que acha
precipitada a mudança no nome deste curso, por desconhecer detalhes do curso e as ementas das disciplinas. O Prof. Rêmulo propôs
que primeiro o currículo do curso seja adequado e posteriormente seja feita a mudança do nome. A proposta foi aprovada. 3)
Aprovação dos eventos da comemoração dos 10 anos do curso. A Profa. Marluce falou do e-mail recebido do Sr. João Benedito
dos Santos Junior, secretário regional da SBC, dando apoio a realização dos eventos: Escola Regional de Informática, Simpósio
Mineiro de Sistemas de Informação e Workshop em Educação em Computação e Informática do Estado de Minas Gerais, na UFLA,
sob a responsabilidade do DCC. A Profa. Marluce falou que apóia a realização do WEIMIG, o Prof. André Zambalde falou que apóia
a realização do SMSI e o Prof. Cláudio falou que apóia a realização da ERI. O Prof. Heitor propôs que seja feita uma edição especial
da revista Infocomp, sob a responsabilidade do Prof. Luiz Henrique. A proposta foi aprovada. Até o dia 13/12/2006 os coordenadores
dos eventos deverão encaminhar os documentos necessários para a SBC. 4) Criação Novas Disciplinas Eletivas. O prof. Guilherme
apresentou a proposta de criação das disciplinas “Visão Computacional” e “Governança de TI”. O Prof. Heitor falou que nas ementas
apresentadas devem ser colocados os pré-requisitos destas disciplinas. O Prof. Heitor propôs que os pedidos de criação das disciplinas
sejam aprovados com a restrição da mudança na ementa acrescentando os pré-requisitos. A proposta foi aprovada. O prof. Heitor falou
de sua preocupação com a criação de disciplinas no DCC sem um devido planejamento. O Prof. Guilherme fez um pedido aos
colegiados dos cursos que façam um levantamento das disciplinas que devem criadas no DCC. O Prof. Cristiano falou que gostaria de
criar a disciplina “Lógica Fuzzy” e propôs que a mesma seja aprovada pelo chefe do DCC ad referendum. A proposta foi aprovada. O
Prof. André Zambalde falou que para a criação de disciplinas devem ser levadas em conta 4 visões: a dos alunos, a do colegiado, a dos
professores e a do MEC. O Prof. Antônio Maria falou que o colegiado deveria criar regras para aprovação e oferta de disciplinas,
tentando vincular aos grupos de pesquisa do DCC. O Prof. Ahmed falou que deveria ser modificada a forma como são criadas as
disciplinas na UFLA. O Prof. Heitor falou que esta modificação é de responsabilidade das câmaras de graduação da UFLA. O Prof.
Rudini propôs que as disciplinas eletivas antes de serem encaminhadas à assembléia departamental para serem criadas no DCC
passem pela câmara de graduação do DCC. A proposta foi aprovada. 5) Aprovação Relatórios Semestrais professores DCC
(2006/1). O Prof. Guilherme leu os relatórios semestrais. O Prof. Heitor propôs que os relatório fossem aprovados em bloco. A
proposta foi aprovada. 6) Aprovação Relatórios de Viagem. O Prof. Guilherme leu os relatórios de viagem. O Prof. Rudini propôs
que os relatório fossem aprovados em bloco. A proposta foi aprovada. 7) Pedido de recurso para participação de evento no
exterior do Prof. Ricardo. O Prof. Guilherme leu o pedido do Prof. Ricardo e relatou que este pedido já foi feito em todos os órgãos
de fomento. O prof. André Zambalde propôs que fosse pago o valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Prof. Wilian propôs que o
DCC devesse arcar apenas com o valor relativo a hospedagem. A proposta do Prof. André Zambalde venceu com 8 votos e 2
abstenções. 8) Assuntos gerais. O Prof Guilherme falou que a fachada no novo prédio do DCC custará aproximadamente R$ 600,00 e
falou que a postura da reitoria é de terminar a construção do prédio. O Prof. Guilherme falou que em conversa com o DCC da UFMG
sobre o mestrado, foi dito que o fato dos alunos passarem 6 meses na UFMG tem o objetivo de aproximar os orientadores e
co-orientadores (UFLA/UFMG), e também que a UFMG ganhe confiança de que o DCC/UFLA pode tocar o mestrado sozinho. O
Prof. Ahmed pediu que todos os professores preencham a tabela de artigos. O discente Urlan falou da idéia do CA da computação
organizar uma confraternização de fim de ano no dia 10/12 com a participação dos professores e alunos. Urlan pediu maior
participação dos professores do DCC nos eventos organizados pelo CA. O Prof. Guilherme pediu que o evento seja formalizado no
DCC com um prazo mínimo de uma semana. Não havendo nada mais a tratar nesta reunião de Assembléia Geral do DCC, às treze
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, 29 de novembro de 2006. Olinda
Nogueira Paes Cardoso (Secretária).

