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Realizada às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito 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. Antônio Maria Pereira de Resende, subchefe 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, 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, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda e
do representante dos discentes Urlan Salgado de Barros. O Presidente solicitou a inserção de itens na pauta da reunião. O Prof.
Wilian levantou a questão que há itens da pauta que foram propostos há várias reuniões passadas e nunca foram discutidos pois
sempre ficam para o final da pauta como, por exemplo, a demanda das disciplinas eletivas. O Prof. Wilian propôs a inserção dos
novos itens no final da pauta e que o horário de término da reunião fosse determinado. Proposta aprovada. O Prof. Rêmulo propôs
encerrar a reunião às dezessete horas. Proposta aprovada. O Prof. Heitor propôs a participação do Presidente do Centro Acadêmico,
Sr. Nestor, na assembléia e todos concordaram. Nestor solicitou que o representante dos discentes seja avisado com mais
antecedência sobre a data e horário da assembléia departamental e que os alunos sejam avisados também com antecedência quando
não ocorrer aula. Solicitou que o horário de disponibilidade do representante discente e seu suplente sejam considerados no
momento da marcação do horário da assembléia. O Presidente solicitou ao Sr. Nestor que sejam encaminhados à secretaria do
Departamento o horário, telefone e e-mail do representante discente e do suplente. O Presidente colocou os assuntos a serem
tratados na seguinte ordem: 1) Organização da condução da reunião; 2) Leitura e aprovação de atas anteriores; 3) Prestação de
contas das reuniões anteriores; 4) Notificações e esclarecimentos iniciais; 5) Notificação sobre compra de micros; 6) Aprovação de
projetos de pesquisa; 7) Aprovação de relatórios semestrais dos docentes afastados; 8) Utilização de recursos eletrônicos para
tomada de decisão; 9) Eleição do novo membro para a Câmara de Graduação; 10) Eleição do novo membro para a Câmara de
Extensão; 11) Curso Lato Sensu de Engenharia de Software; 12) Política de ocupação dos laboratórios; 13) Semana acadêmica; 14)
Criação de novos cursos de graduação na UFLA; 15) Demanda das disciplinas eletivas; 16) Procedimento para segurança
emergencial do prédio; 17) Parecer da comissão para avaliação da utilização dos laboratórios do DCC para cursos de Pósgraduação; 19) Criação do Núcleo de Tecnologia Educacional; 20) Assuntos Gerais. 1) Organização da condução da reunião. O
Prof. Heitor propôs que as assembléias ocorram no período noturno. Esta proposta recebeu 3 votos favoráveis e 11 contra. O Prof.
Joaquim propôs que as reuniões ocorram no período diurno, com revezamento entre os dias da semana e buscando um horário
comum para que todos os membros possam participar. A proposta foi aprovada. 2) Ler e aprovar atas anteriores. O Prof. Joaquim
propôs a correção da ata por meio eletrônico e a leitura da ata no início da assembléia para aprovação e assinatura. Proposta
aprovada. 3) Prestação de contas das reuniões anteriores. O Presidente notificou que a portaria para criação da Comissão para
avaliar o problema de utilização dos laboratórios pela pós-graduação ainda será criada, mas a Comissão está trabalhando. Os editais
para monitoria remunerada foram lançados. O Prof. Wilian explicou que a Câmara de Pesquisa montou uma resolução sobre o
prêmio de melhor monografia e enviará eletronicamente para os professores, para que na próxima assembléia seja colocada em
votação. O Prof. Monserrat entregou o relatório dos trabalhos da Comissão de alocação do prédio para os membros da assembléia.
4) Notificações e esclarecimentos iniciais. O Presidente solicitou a todos os professores que procurem manter suas portas trancadas
após o expediente e estejam atentos a pessoas estranhas dentro do prédio, pois ele é grande e não há controle sobre as pessoas que
entram. Solicitou também que os professores que não tenham adequado ou entregado o plano de curso, conforme a Resolução 42,
que regularizem sua situação junto ao Colegiado e DCC. Solicitou aos professores que estão lecionando à noite, o envio de seus
horários para a Secretaria. 5) Notificação sobre compra de micros. O Presidente comentou o e-mail enviado pelo Chefe à lista de
discussão dos professores, onde dizia que ficou acertado com a Faepe que a Reitoria contribuirá com R$25.000,00 para completar a
compra dos micro-computadores para os professores. 6) Aprovação de projetos de pesquisa. O Prof. André Saúde apresentou o
projeto intitulado “Segmentação e Caracterização Automatizada do Hipocampo em IRM Usando Morfologia Matemática”. O Prof.
Joaquim propôs a aprovação do projeto que foi aprovado por unanimidade. 7) Aprovação de relatórios semestrais dos docentes
afastados. O Presidente leu o relatório da Profa. afastada para doutorado, Renata Couto Moreira. O Prof. André Zambalde propôs
que se aprovasse e foi aprovado por unanimidade. 8) Utilização de recursos eletrônicos para tomada de decisão. O Prof. Rêmulo
propôs que se dê liberdade à chefia para usar alguma ferramenta eletrônica e que a construção da pauta da próxima reunião já utilize
esse mecanismo. A proposta foi aprovada. 9) Eleição do novo membro para a Câmara de Graduação. O Prof. Joaquim propôs a
substituição da Profa. Olinda, afastada para doutorado, pelo Prof. João Giacomin na Câmara de Graduação. A proposta foi
aprovada. 10) Eleição do novo membro para a Câmara de Extensão. O Prof. Antônio Maria pediu para sair da Câmara de
Extensão e o Prof. André Saúde se candidatou para ocupar a vaga e foi aprovado por todos. 11) Curso Lato Sensu de Engenharia
de Software. O Presidente leu o parecer da Câmara de Pós-Graduação sobre a criação do curso. O Prof. André Zambalde propôs a
aprovação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Software e que os professores do DCC que efetivamente
quiserem participar do curso que procurem o coordenador do curso para discussão e que itens apresentados pela Comissão
Avaliadora que forem contrários à legislação sejam corrigidos pela comissão coordenadora do Projeto. Proposta aprovada. 12)
Política de ocupação dos laboratórios. O Prof. Monserrat apresentou o que foi decidido pela Comissão de Ocupação do Prédio a
respeito dos laboratórios e pediu que qualquer dúvida ou sugestão seja encaminhada à Comissão. 13) Semana acadêmica. O
representante discente Sr. Urlan pediu para que os professores busquem meios de estimular a participação dos alunos na Semana
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Acadêmica, já que será uma semana sem ministração de aulas. 14) Criação de novos cursos de graduação na UFLA. O Prof.
Wilian, que é membro do CUNI, explicou que a UFLA está apoiando projetos de criação de novos cursos de graduação, aderindo ao
projeto de ampliação das universidades proposto pelo governo federal. Por isso, se for de interesse do DCC, que seja sinalizado, o
mais rápido possível, para a Reitoria que há interesse na criação dos cursos Licenciatura em Computação e Engenharia de
Computação. O Prof. Monserrat solicitou a inclusão na pauta da próxima reunião a colocação de projetor fixo na sala de seminários.
Às dezessete horas e dez minutos o Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC. Os demais itens da pauta ficarão para
o início da pauta da próxima reunião. Para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e
aprovação, será assinada pelos presentes nesta assembléia. Lavras, 18 de maio de 2007.

