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Realizada às 15 horas do dia sete de março de dois mil e sete, 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, João Carlos
Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchoa, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Ricardo Martins de Abreu
Silva, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e do representante dos discentes Urlan Salgado de Barros. Antes de
entrar na pauta da reunião, o Prof. Guilherme indicou a Profa. Marluce Rodrigues Pereira para secretariar esta assembléia. Em
seguida, o Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Outras definições sobre a ocupação do novo prédio
do DCC; 2) Coordenação do evento 10 anos (saída da Profa. Olinda); 3) Colaboração Esporádica; 4) Avaliação de projeto de
pesquisa do Prof. Wilian; 5) Colaboração esporádica do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa; 6) Assuntos Gerais. 1) Outras definições
sobre a ocupação do novo prédio do DCC. O Prof. Ricardo lembrou que na assembléia anterior os gabinetes G3 e G24 haviam
ficado vagos, então o Prof. Thiago, que estava sem gabinete, pois não estava presente na assembléia do dia 28/02/2007, optou pelo
gabinete G24. O Prof. Plínio mudou-se do G17 para o G3. E o gabinete G17 foi alocado para o Prof. Bruno. O Prof. André Saúde
sugeriu colocar um banheiro perto da sala de professores no térreo. O Prof. Joaquim acrescentou que este banheiro poderia ser
dentro da sala dos professores, pois esta sala é grande. O Prof. Guilherme sugeriu ter uma segunda sala de reuniões dentro da sala
de professores. O Prof. Ahmed observou que no subsolo há banheiros na direção dos gabinetes G12 e G13 que ficam no térreo,
assim seria mais simples transformar um desses gabinetes em banheiro. O Prof. Joaquim observou que a sala de servidores é muito
grande e poderia ser dividida. Então o Prof. Giacomin lembrou que há a previsão de ser colocada uma divisória de gesso na sala de
servidores para criação de uma sala de reuniões e esta divisória poderá ser movida, se necessário. O Prof. Guilherme reforçou que o
número de professores pode aumentar e a sala de reuniões precisaria ser maior. Além disso, o número de servidores também poderá
aumentar e necessitar de um espaço maior. O Prof. Ricardo sugeriu que a sala de estudos seja transformada em uma sala de
seminários e o nome correto da Sala de Monitores seria Sala de Gerência de Redes/Monitoria, pois os técnicos Clayton e Éder
ficarão na mesma sala que os monitores dos laboratórios. A Sala de Seminários existente foi aprovada por consenso. Quanto aos
banheiros, o Prof. Guilherme questionou a separação dos banheiros dos professores e alunos, mas como a localização dos banheiros
é fixa, esta separação fica para ser decidida posteriormente, tendo como possibilidade de que o banheiro de professores fique
trancado e cada professor tenha a chave. O Prof. Ricardo sugeriu que haja uma sala para professores visitantes. Se houver mais de
um professor visitante ao mesmo tempo ocupará a mesma sala. Ele cogitou a sala Almoxarifado no subsolo, porém o Prof.
Giacomin e o Prof. Guilherme lembraram que a Profa. Renata estava sem sala e então esta sala deveria ser ocupada por ela. O Prof.
Giacomin propôs que a sala para professores visitantes seja a sala de um professor que estiver afastado e todos concordaram.
Inicialmente, esta sala seria a sala da Profa. Olinda que está afastada para o doutorado. Neste momento, às 16:00 h, o Prof. Wilian
chegou à reunião. O Prof. Ricardo sugeriu como critério com relação à escolha dos laboratórios o número de pessoas relacionadas
ao grupo de pesquisa. O Prof. Rudini destacou que uma Sala de Alunos perto de sua sala (G7) vai gerar muito barulho. O Prof.
Antônio Maria sugeriu não definir tudo nesta assembléia, mas que sejam colhidas diretrizes, criada uma comissão para analisar as
diretrizes e que depois o resultado da avaliação da comissão seja apresentado na assembléia departamental. O Prof. Guilherme
ressaltou que a forma como será realizada a ocupação espacial deverá também ajudar no contato entre professores, entrosamento
entre alunos e professores e incentivar a pesquisa. Além disso, apoiou o Prof. Antônio Maria quanto à criação de uma comissão e
que esta comissão defina propostas que contemplem a integração entre pessoas e áreas. As questões e sugestões apresentadas na
assembléia só podem ser melhor avaliadas por uma comissão em um período de tempo maior. O Prof. Giacomin apoiou a discussão
de diretrizes. Apoiou, também, a proposta de não ter uma ocupação fixa dos laboratórios, mas que não deve ser esquecido que o
Laboratório de Eletrônica é um laboratório de ensino e não deveria entrar na discussão. O Prof. Heitor fez a observação de que os
professores preocupados com o trânsito de alunos no térreo, esqueceram-se que no Laboratório de Eletrônica haverá fluxo de alunos
e sugeriu que este laboratório poderia ir para o subsolo. O Prof. Wilian afirmou que não concorda com a proposta do Prof. Heitor,
pois este laboratório teve o local definido desde a planta e a alteração vai causar muitos transtornos. Acrescentou que não caberá
todos os laboratórios no subsolo e terá, portanto, que haver laboratório no térreo. O Prof. Ricardo afirmou que muitas coisas que
estavam na planta inicial foram alteradas. O Prof. Joaquim lembrou que a prioridade do departamento é ensino de graduação. Então
um critério fundamental para ocupação do espaço é lembrar que há dois cursos de graduação. Além disso, os laboratórios são muito
grandes; o LabI e o Lab II podem ser divididos. Ele sugeriu que se tenha mais salas de seminários. Quanto às secretarias, ele
lembrou que há salas de secretaria do curso Lato-Sensu na UFLATEC e perto da lavanderia. Para as secretárias do Lato-Sensu é
melhor que as secretarias fiquem próximas à FAEPE, mas para os professores é melhor que fiquem no novo prédio do DCC ou no
espaço do DCC atual. Caso seja decidido que as secretarias Lato-Sensu fiquem próximas ao DCC será necessário que haja uma
estrutura básica próxima à FAEPE para os encontros presenciais. Ele ressaltou que a quantidade de barulho causada pelas
secretarias é alto, e portanto, é necessário colocar divisórias se elas ficarem na mesma sala. O Prof. Cláudio propôs como critério de
alocação de espaço, a existência de um projeto no qual o professor esteja envolvido. Os projetos seriam documentados e pelo
menos apresentados à secretaria do departamento, se não estivessem registrados na Pró-Reitoria de Pesquisa. Então quando houver
disponibilidade de alunos e professores para trabalhar é documentado um projeto e ocupado o espaço. Com isso seria possível
justificar junto à reitoria a ocupação do espaço do prédio sem colocar rótulos nos laboratórios. O Prof. Joaquim acrescentou que é
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fácil registrar um projeto de pesquisa. O Prof. Ricardo argumentou que um projeto pode ser financiado por um órgão de fomento e
envolver mais de uma pessoa, as quais deveriam ficar em um mesmo laboratório para facilitar o andamento do projeto. O Prof.
Ahmed propôs os seguintes critérios para análise da comissão: que sejam olhados os critérios do MEC quanto aos laboratórios para
que sejam atendidas as exigências na avaliação dos cursos pelo MEC; necessidades dos grupos de pesquisa junto a CAPES;
divulgação dos grupos de pesquisa; local para alunos desenvolverem suas monografias; valorização das salas de seminários. O Prof.
Rudini propôs que a comissão para alocação do espaço coloque mais duas salas para seminários e que se tenha preocupação com a
questão de segurança (incêndio, roubo); estude a colocação de bancos, livraria e lanchonete no pátio do prédio; coloque guardas na
entrada do prédio. O Prof. Antônio Maria propôs que se votasse por ter ou não uma comissão. O Prof. Heitor concordou com o
Prof. Rudini sobre sua preocupação com a questão da segurança, principalmente com relação a sala de monitores, onde há somente
janelas de vidro. Lembrou também que o curso de Sistemas de Informação completo terá 400 alunos. Enfatizou que é importante ter
dentro do departamento sala de aula, pois facilita para os professores. Além disso, lembrou que é necessário ter ramais para todos os
professores e para cada cômodo. Urlan sugeriu que a Sala de Estudantes, no subsolo, seja dividida em duas salas de seminário e
ficaria perto da sala de Seminários já existente. O Prof. Guilherme propôs a criação da comissão para alocação do espaço do novo
prédio e todos concordaram. O Prof. Joaquim propôs que a comissão não altere o que foi definido nesta assembléia e o Prof.
Antônio Maria propôs que se mantenha, na medida do possível, o que foi definido nesta assembléia. Houve dois votos na proposta
do Prof. Joaquim e os demais votaram na proposta do Prof. Antônio Maria. O Prof. Ricardo propôs que o número máximo de
membros da comissão seja 3; o Prof. Giacomin propôs que fosse 5 e o Prof. Joaquim propôs que fosse 4. Houve 8 votos para a
proposta com 5 membros; 6 votos para a proposta com 4 membros e 3 votos para a proposta com 3 membros. Venceu a proposta
com 5 membros. O Prof. Ahmed propôs que a comissão fosse formada pelos professores Heitor, André Zambalde, Ricardo,
Guilherme e Monserrat e o Prof. Zambalde propôs que a comissão fosse formada pelos professores Heitor, Rêmulo, André
Zambalde, Guilherme e Monserrat. A proposta do Prof. Zambalde venceu por 8 votos a 7. O Prof. Guilherme pediu que as sugestões
sejam enviadas por escrito para a comissão até 6ª feira. O Prof. Antônio Maria solicitou que seja definido um presidente para a
comissão. 2) Coordenação do evento 10 anos (saída da Profa. Olinda). O Prof. Wilian propôs que seja designado um novo
membro para substituir a Profa. Olinda na comissão do evento dos 10 anos e depois seja escolhido o novo coordenador. Todos
apoiaram. O Prof. Wilian propôs que o Prof. Heitor seja o novo membro e todos apoiaram. O Prof. Heitor solicitou ao Chefe que
seja emitida uma portaria para a nova comissão. 3) Colaboração Esporádica. O Prof. Guilherme lembrou que como existe uma
polêmica quanto à participação dos professores nos cursos Lato-Sensu, os professores devem enviar um pedido de liberação para o
DCC, que é aprovado em assembléia. O departamento precisa ter esta documentação em dia para apresentar no momento de
auditorias. O Prof. Heitor propôs a aprovação dos pedidos de liberação para os cursos ASI, IED e RDE. Foi aprovado por
unanimidade. 4) Avaliação de projeto de pesquisa do Prof. Wilian. O Prof. Guilherme leu a solicitação de aprovação do projeto
de pesquisa do Prof. Wilian entitulado “Hardware Evolucionário, estudo da evolução autônoma de circuitos digitais”. O Prof. Heitor
propôs a aprovação do projeto e foi aprovado por unanimidade. 5) Colaboração esporádica do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa.
O Prof. Joaquim solicitou a liberação para colaboração esporádica até dia 7 de abril. O Prof. Antônio Maria propôs que se aprovasse
e foi aprovado por unanimidade. 6) Assuntos Gerais. O Prof. Cristiano comentou que há a página do DCC e a página do Curso de
Ciência da Computação que estão de certa forma isoladas uma da outra. Ele sugeriu que a página do DCC seja a principal e haja um
link para a página do curso. O Prof. Heitor lembrou que até o dia 12/março estão abertas as inscrições para eleição de
representantes de professores junto à CPPD. A eleição será realizada no dia 14/março. O Chefe lembrou que é importante para o
departamento ter mais representantes nestas comissões. O Prof. Heitor lembrou que ainda existem mais duas vagas para professores
no DCC, mas não se sabe quando o concurso será realizado. Ele lembrou, ainda, que é importante ter uma carta dos professores do
departamento dizendo que não apóiam a não flexibilidade de horário proposta pela Reitoria, pois é prejudicial para os professores.
O Prof. Wilian e o Prof. Guilherme sugeriram que o Prof. Heitor elaborasse o texto da carta colocando todas as conseqüências e
dificuldades desta não flexibilidade para os professores e então todos os professores assinariam esta carta. O Prof. Antônio Maria
sugeriu que o Chefe fizesse a carta dizendo que os professores estão reclamando da não flexibilidade do horário e enviasse à
Reitoria. O Prof. Heitor lembrou que a previsão de início do segundo semestre é 30/04. O Prof. Antônio Maria sugeriu a criação de
uma nova comissão para reavaliar o regimento interno, pois há itens no regimento que o torna rígido e exclui o curso de Sistemas de
Informação. O Prof. Giacomin comentou que quando o regimento foi criado e enviado à Reitoria, ele foi bastante alterado. O
departamento, na época, optou por aprová-lo do jeito que havia ficado e posteriormente faria as alterações. Iniciando o curso de
Sistemas de Informação é momento propício para alterá-lo. O Prof. Joaquim ressaltou que nas disciplinas dele necessitará de
máquinas para os alunos trabalharem, realizando montagem e instalação e que este laboratório seja em local fixo. Acrescentou
também que nos critérios a serem avaliados pela comissão de ocupação deve ser considerado também o espaço antigo e as
secretarias do Lato-Sensu poderiam vir para este espaço. O Prof. Guilherme esclareceu que não houve nenhuma solicitação formal
de espaço no novo prédio do DCC para o CUNI ou outro órgão. O compromisso que foi assumido é que a metade do espaço,
ocupado pelo DCC atualmente, será do DEX e metade do DCC. Além disso, esclareceu que houve problemas com a FAEPE quanto
à compra dos computadores, pois o processo está lento, configurações tiveram que ser trocadas pois a configuração anterior já havia
saído de linha, a FAEPE enviou mensagens que nunca chegaram, mas o Chefe está cobrando da FAEPE esta compra. O Prof.
Wilian acrescentou que o e-mail da UFLA não é confiável que há um anti-spam que às vezes filtra mensagens importantes. Não
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havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e cinco
minutos e, para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada
pelos presentes a esta reunião. Lavras, 07 de março de 2007. Marluce Rodrigues Pereira.

