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Realizada às 15 horas do dia vinte e um 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 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, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo,
Plínio de Sá Leitão, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, Rudini Menezes Sampaio, Wilian Soares Lacerda e do
representante dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza. 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) Eleição do novo Sub-chefe e Secretário da Assembléia Departamental; 2) Credenciamento do Plínio
na FEEC/UNICAMP como professor participante, para co-orientação de mestrado; 3) Aprovação do relatório semestral de
afastamento parcial do Prof. Rudini Menezes Sampaio; 4) Proposta de criação do Curso de Engenharia de Software Lato Sensu; 5)
Utilização dos Laboratórios do DCC para pós-graduação; 6) Prêmio de melhor monografia; 7) Apresentação da página do DCC e
Professores; 8) Assuntos Gerais. 1) Eleição do novo Sub-chefe e Secretário da Assembléia Departamental. Foi formada uma
comissão, para a realização da eleição, composta pelos professores Plínio, Heitor e Luiz Henrique (presidente). A votação foi
secreta e teve 19 votantes. Os dois candidatos a Sub-chefe foram o Prof. Ahmed e o Prof. Antônio Maria. A candidata a Secretária
foi a Profa. Marluce. O Prof. Ahmed obteve 9 votos e o Prof. Antônio obteve 10 votos, vencendo a eleição para Sub-chefe. A
votação para Secretário teve 2 votos brancos e 17 votos para a Prof. Marluce, sendo assim eleita para Secretária. 2)
Credenciamento do Plínio na FEEC/UNICAMP como professor participante, para co-orientação de mestrado. O Prof. Plínio
explicou que é prática na FEEC/UNICAMP que os recém-doutores participem em co-orientações de mestrado. Por isso, é
necessário que ele se ausente 1 ou 2 vezes por mês do DCC/UFLA para ir a Campinas. O Prof. Heitor propôs que se aprovasse o
pedido do Prof. Plínio e foi aprovado por unanimidade. 3) Aprovação do relatório semestral de afastamento parcial do Prof.
Rudini Menezes Sampaio. O chefe relembrou que todo professor que estiver fazendo doutorado deve pedir afastamento parcial,
pois há a necessidade de se ausentar da UFLA para ter reuniões com o orientador. O afastamento parcial implica na apresentação de
relatórios semestrais. O Prof. Rêmulo propôs a aprovação do relatório semestral apresentado pelo Prof. Rudini, que foi aprovado por
unanimidade. 4) Proposta de criação do Curso de Engenharia de Software Lato Sensu. O Prof. Antônio Maria apresentou a
proposta de criação do curso à distância de Engenharia de Software Lato Sensu, com proposta de início no 1º semestre de 2008. O
Prof. Joaquim levantou a questão que existe um trâmite pelo qual a proposta de criação de um novo curso Lato Sensu deve passar e
que seria necessário que ele passasse primeiro pela Câmara de Pós-graduação antes de ir para a Assembléia Departamental. O Prof.
Guilherme ressaltou que é necessário que as câmaras do departamento comecem a funcionar e solicitou a ajuda do Prof. Antônio
Maria para que isso aconteça. O Prof. Ricardo lembrou que deve-se ficar atento para não seja criado um número excessivo de
cursos Lato Sensu, causando sobrecarga dos professores do DCC. Depois de muita discussão o Prof. Antônio Maria propôs a
retirada da votação da proposta de curso e foi aprovado por unanimidade. O Prof. Rudini propôs que toda a proposta de criação de
curso Lato Sensu, incluindo o Curso de Engenharia de Software, passe primeiro pela Câmara de Pós-Graduação antes de passar
pela Assembléia Departamental e foi aprovado por unanimidade. 5) Utilização dos Laboratórios do DCC para pós-graduação. O
Chefe esclareceu que há uma disciplina de pós-graduação de Redes Neurais, que foi aprovada pela PRPG e está sendo ministrada
pelo Prof. Wilian, mas não há um laboratório disponível para ministrar esta disciplina. O Prof. Wilian pediu autorização da
assembléia para utilizar temporariamente um dos laboratórios de computação do DCC para suas aulas. O Prof. Monserrat lembrou
que os laboratórios são para uso da graduação, portanto, deve-se verificar junto às normas do MEC se há algum problema na
utilização para a pós-graduação. O Prof. Ricardo complementou dizendo que a avaliação do MEC está próxima. O Prof. Heitor
acrescentou que os laboratórios devem ser de uso exclusivo dos alunos do Curso de Ciência da Computação e propôs que não se
libere o laboratório para utilização pelo curso de pós-graduação, pois o MEC poderá realizar a avaliação do curso a qualquer
momento e este fato poderá prejudicar o curso. O Prof. Antônio Maria propôs a criação de uma comissão para avaliar o problema e
chegar a uma solução em 30 dias úteis e, enquanto isso, o Prof. Wilian fica utilizando o laboratório para suas aulas. A proposta foi
aprovada por unanimidade. O Prof. Joaquim propôs que a comissão para avaliar o problema seja formada pelos professores
Cristiano e Antônio Maria, que são membros dos colegiados dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação,
respectivamente, e pelo Prof. Ricardo como representante da Pós-Graduação. 6) Prêmio de melhor monografia. O Prof. Rudini
apresentou os trabalhos que estão sendo realizados pela Câmara de Pesquisa com relação à definição dos critérios para o prêmio de
melhor monografia. O Prof. Wilian ressaltou que os trabalhos não foram concluídos e antes que a proposta de resolução seja
apresentada na Assembléia Departamental para aprovação, será impressa e colocada nos escaninhos dos professores para avaliação.
O Chefe deu mais 30 dias úteis para a câmara terminar seus trabalhos, enviar aos professores e decidir se as monografias que irão
concorrer ao prêmio poderão ser retroativas ou não. 7) Apresentação da página do DCC e Professores. O Chefe pediu a
participação técnica na Assembléia dos alunos Alexandre Chaves Coelho e Fillipe Gustavo Brandão, que são integrantes da
Tecnolivre, e implementaram a página do DCC e Professores. Todos concordaram com a participação deles. Alexandre apresentou a
página e pediu que os professores que não preencheram com seus dados que o façam e aqueles que preencheram de forma incorreta
(fora do padrão) que façam as correções necessárias. Ele destacou que Éder, Clayton, Deivson e Ângela possuem acesso de
administrador e os pedidos de alterações podem ser enviados para eles. Os professores fizeram algumas sugestões de melhoria na
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página. 8) Assuntos Gerais. O Prof. Wilian explicou que será contratada uma empresa para organização do evento de
Comemoração dos 10 Anos do Curso de Ciência da Computação. Após negociação com esta empresa ficou definido que a partir da
assinatura do contrato até a realização do evento a empresa receberá a quantia de R$750,00 mensais, paga pelo departamento. Além
disso, a empresa terá direito a um percentual sobre o valor dos patrocínios (30%) conseguido pela empresa e sobre as inscrições
(20%). O Chefe solicitou o envio para ele de uma previsão dos gastos. O Prof. Giacomin perguntou se é possível conseguir
ressarcimento de combustível para translado entre Lavras e Belo Horizonte para reuniões com o orientador do doutorado. O Chefe
explicou que o departamento somente poderia pagar se fosse para uma viagem que tivesse como objetivo um benefício para o
departamento. O Prof. Heitor apresentou que o início do 1º semestre de 2007 será em 30/abril e o término em 22/agosto. O 2º
semestre de 2007 começará em 17/setembro. Ele apresentou, também, que foram alteradas as regras para realização de prova
substitutiva e estarão valendo para o 1º semestre de 2007, e que todos os professores devem ler a resolução. O Prof. André Saúde
falou sobre o evento CSEM realizado em Belo Horizonte no dia 22/03/2007 do qual participaram ele e o Prof. Guilherme. Falou
também sobre a parceria que será realizada entre o CSEM e o DCC/UFLA, da qual ele é a interface entre o DCC/UFLA e o CSEM,
e que poderá trazer grandes benefícios para o DCC. O Chefe falou sobre a compra dos micros para os professores do DCC. Ele disse
que 7 micros estão garantidos, mas não tem certeza se o Hilário vai arcar com a quantia que falta para comprar os 20 micros. Não
havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezoito horas e vinte minutos e, para
constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes
nesta reunião. Lavras, 21 de março de 2007. Marluce Rodrigues Pereira (Secretária).

