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Realizada às 16 horas do dia dois de maio de dois mil e sete, na sala de reuniões do novo prédio 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, 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
Uchôa, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo,
Plínio de Sá Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, Rudini Menezes Sampaio e Wilian Soares
Lacerda. Antes de entrar na pauta da reunião, o Presidente consultou a assembléia sobre a inclusão na pauta do assunto “Compra
dos microcomputadores” e todos concordaram. Em seguida, colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1)
Distribuição das vagas de monitoria remunerada; 2) Aprovação dos relatórios semestrais 2/2006 (CPPD); 3) Aprovação dos
relatórios semestrais da PRPG (docentes afastados para treinamento); 4) Aprovação do oferecimento dos cursos Lato-Sensu; 5)
Aprovação do projeto de pesquisa elaborado pela Profa. Marluce, entitulado “UFLA Portal Grid: desenvolvimento de um portal
para computação em grid”; 6) Compra dos microcomputadores; 7) Assuntos Gerais. 1) Distribuição das vagas de monitoria
remunerada. O Chefe lembrou que o departamento possui, atualmente, 4 vagas de monitoria remunerada. As disciplinas que
tiveram no último semestre monitores remunerados foram: Algoritmos e Estruturas de Dados I (COM154), Algoritmos e Estruturas
de Dados II (COM155), Projeto e Análise de Algoritmos (COM166) e Linguagens de Programação I (COM157). O Prof. Antônio
Maria propôs que fossem mantidas as vagas de monitoria remunerada com as mesmas disciplinas do semestre passado. Todos
concordaram. Foi acrescentado ainda, que o edital deveria ser aberto o mais rápido possível, pois se não houver candidatos a vaga
deveria ser passada para outra disciplina. As disciplinas que ficaram na fila foram: Técnicas de Programação (COM159) e Teoria da
Computação (COM167). 2) Aprovação dos relatórios semestrais 2/2006 (CPPD). O Prof. André Zambalde propôs que se
aprovasse em bloco e que alguma correção fosse feita até segunda-feira (07-05-2007). Todos concordaram. 3) Aprovação dos
relatórios semestrais da PRPG (docentes afastados para treinamento). O Chefe pediu para que cada professor avaliasse sua
situação quanto à regularidade junto à PRPG e informou que não havia recebido nenhum relatório este semestre. 4) Aprovação do
oferecimento dos cursos Lato-Sensu. Para cada curso foram apresentadas as modificações que ocorreram e submetidas à
aprovação da assembléia. Somente o curso de Engenharia e Software foi discutido à parte por não ser um curso previamente
aprovado. Para o curso de Produção de Software o Prof. Ahmed expôs algumas dificuldades quanto à coordenação do curso e disse
que estará em contato com a coordenação acadêmica para tentar resolver os problemas. Ele propôs se reunir com o grupo e trazer
uma proposta para encaminhamento. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. André Zambalde propôs a participação dos
professores Guilherme e Ricardo nesta reunião com o grupo e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi discutida a proposta
do Curso Lato-Sensu de Engenharia de Software, que foi enviado à Câmara de Pós-Graduação na assembléia anterior. Depois de
muita discussão, surgiram duas propostas. O Prof. Heitor propôs que se aprovasse o Curso Lato-Sensu de Engenharia de Software
nesta assembléia. O Prof. Joaquim propôs que se esperasse um parecer da Câmara até a próxima assembléia. A proposta de se
esperar um parecer da Câmara venceu por 7 a 6 e houve uma abstenção. O Prof. Joaquim propôs também que, sem interromper os
cursos novos, a Câmara deverá apresentrar diretrizes para criação de novos cursos e foi aprovada por unanimidade. 5) Aprovação
do projeto de pesquisa elaborado pela Profa. Marluce, entitulado “UFLA Portal Grid: desenvolvimento de um portal para
computação em grid”. A Profa. Marluce apresentou o projeto e disse que este projeto estará sendo desenvolvido pelo aluno
Nemésio Freitas Duarte Filho. O projeto foi aprovado por unanimidade. 6) Compra dos microcomputadores. O Chefe explicou
que os microcomputadores ainda não foram comprados e é necessário que o departamento tome uma decisão. O DCC tem em caixa
R$19.000,00 e a reitoria estará contribuindo com R$22.000,00 para a compra dos micros para todos os professores. Porém, se o
DCC gastar todo o seu caixa, não haverá como pagar despesas urgentes para equipar o prédio novo. O Prof. Wilian argumentou a
sua preocupação em priorizar os recursos disponíveis para as necessidades básicas do prédio novo do departamento como: término
do anfiteatro, jardim central, divisórias, mesas, armários, etc. Ainda lembrou sobre a necessidade de atender tais necessidades tendo
em vista a realização do Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação a ser realizado no departamento em agosto
de 2007. Às 18:45h. o Prof. Wilian se ausentou da reunião. O Prof. Heitor argumentou que nem todos os professores podem estar
precisando de um micro novo, mas talvez tenha a necessidade de um outro equipamento, como por exemplo, um ar condicionado.
Depois de muita discussão, o Prof. Joaquim propôs que se avaliasse a flexibilidade de se alterar quantitativos e a configuração com
a Dell antes de uma tomada de decisão. Todos concordaram. 7) Assuntos Gerais. Os professores Paulo Henrique Bermejo e João
Giacomin argumentaram que chegaram atrasados na assembléia pois estavam lecionando. O Prof. Heitor distribuiu para os
membros da assembléia um folheto, do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico, explicando sobre a avaliação dos cursos de
graduação que ocorrerá entre os dias 2 e 31 de maio de 2007. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a
Assembléia Geral do DCC, às dezenove horas e trinta 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, 02 de maio de 2007. Marluce
Rodrigues Pereira.

