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Realizada às nove horas e vinte minutos, do dia onze de junho 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, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto,
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, do representante dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de
Souza e do representante dos discentes Urlan Salgado de Barros. O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte
ordem: 1) Leitura e aprovação de atas anteriores; 2) Avisos e esclarecimentos; 3) Criação de novos cursos de graduação; 4)
Demanda das disciplinas eletivas; 5) Criação do Núcleo de Tecnologia Educacional; 6) Alocação de uma bolsa de monitoria da
PRG para a graduação; 7) Distribuição de computadores; 8) Colocação de um projetor fixo na sala de seminários; 9) Aprovação das
regras para alocação do espaço do DCC; 10) Aprovação de projetos de pesquisa; 11) Propostas de alterações no regimento do DCC;
12) Parecer da comissão para avaliação da utilização dos laboratórios do DCC para cursos de Pós-graduação; 13) Alteração do
regimento do UFLATEC; 14) Aprovação das normas de seleção de melhor monografia de graduação do DCC; 15) Aprovação da
divisão da Câmara de Pós-Graduação em Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu; 16) Prestação de contas do DCC;
17) I Congresso de Computação; 18) Assuntos Gerais. 1) Leitura e aprovação de atas anteriores. Após a leitura das atas 87 e 88
foi proposta a aprovação de cada uma delas. Propostas aprovadas. 2) Avisos e esclarecimentos. O Presidente elogiou e agradeceu a
contribuição do subchefe na organização do DCC. O Prof. Antônio Maria esclareceu que a discussão da pauta da reunião continuará
sendo realizada via lista de discussão, mas deverá ser criada uma nova lista de discussão que inclua não só os professores, mas todos
os membros da assembléia. O Prof. Antônio Maria pediu para que os professores, cujas salas encontram-se no subsolo, procurem
manter a porta lateral trancada após o horário de expediente, por motivo de segurança. O Prof. Ahmed informou que a reunião com
a Profa. Ana Cristina Rouiller, sobre a coordenação do curso Produção de Software Livre, já ocorreu no dia 08/06/2007, onde foi
discutida a questão da transmissão da coordenação. Foi sugerido pelo Prof. Ahmed que seja realizada uma reunião específica para
tratar deste assunto com os professores do DCC ligados às áreas de Engenharia de Software, Banco de Dados, Programação e
Software Livre. 3) Criação de novos cursos de graduação. O Prof. João Giacomin propôs a criação de uma comissão para avaliar
as possibilidades de integração do DCC com outros departamentos para criação de novos cursos de graduação na UFLA, seguindo a
proposta da “Universidade Nova”. A proposta foi aprovada. Foi proposta uma comissão formada pelos professores Rudini, João
Giacomin, André Zambalde e Thiago Rodrigues, cujo objetivo é relacionar os cursos que o DCC poderia criar com os demais
departamentos, descrevendo suas vantagens e desvantagens. Proposta aprovada. 4) Demanda das disciplinas eletivas. O Prof.
Wilian explicou que há disciplinas do DCC que não atingem um número de alunos inscritos suficiente, pois estes preferem cursar
disciplinas do departamento de Administração. O Prof. Rudini esclareceu que o colegiado já fez alterações neste sentido, com uma
diminuição do número de disciplinas eletivas do departamento de Administração. O Prof. Ricardo argumentou que as disciplinas
eletivas têm que seguir alguma das linhas de pesquisa do DCC. O Prof. Rudini propôs que a Assembléia passe um memorando para
a Câmara de Pesquisa solicitando a definição urgente das linhas de pesquisa do departamento. Proposta aprovada. O Prof. Giacomin
propôs que não se tome nenhuma ação, quanto a sugestão de revisão de disciplinas eletivas ofertadas pelo curso de Ciência da
Computação, antes que sejam enviadas, pela Câmara, as informações sobre grupos de pesquisa do DCC e que se espere os efeitos
das medidas recentes tomadas pelo colegiado. Proposta aprovada. Iniciou-se uma discussão sobre a incapacidade da Assembléia de
discutir todos os itens da pauta em uma única reunião. O Prof. João Giacomin propôs que sempre que tiver mais da metade dos
itens da pauta pendentes que seja marcada uma reunião extraordinária. Proposta aprovada. O Prof. Antônio Maria propôs que a
reunião extraordinária fosse marcada na reunião em curso. Proposta aprovada. O Prof. Wilian propôs que esta reunião se encerre às
onze horas e quarenta e cinco minutos e o Prof. Monserrat propôs que esta reunião se encerre às doze horas. Venceu a proposta do
Prof. Monserrat. 5) Criação do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE). O Prof. Ahmed, Coordenador do NTE, apresentou as
principais funções do NTE, entre elas, o apoio computacional aos cursos à distância de Pós-graduação Lato Sensu, oferecendo
serviços de hospedagem dos cursos em ambiente AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), criação de sites do cursos, oferecendo
suporte computacional e operacional, isto mediante alocação de recursos por parte destes cursos a fim de manter o NTE. Destacou
também o apoio recebido do Chefe do DCC e dos professores, André Zambalde e Rêmulo, que já estão colocando os cursos de
Lato Sensu que coordenam dentro do NTE e alocando computadores para início do trabalho. O Prof. Giacomin propôs que o
departamento auxilie, por seis meses, o Núcleo de Tecnologia Educacional com duas bolsas, de R$100,00 cada, para manter os
estagiários. A proposta foi aprovada com 10 votos a favor e 2 abstenções. 6) Alocação de uma bolsa de monitoria da PRG para a
graduação. Os professores Paulo Bermejo e Thiago se comprometeram de verificar a viabilidade de dividirem o mesmo bolsista
que já trabalha com o Prof. Thiago. Após votação, as disciplinas que concorrem pela bolsa ficaram na seguinte ordem: Laboratório
de Computação (COM153), com 9 votos, Eletrônica Básica (COM158) e Sistemas Digitais (COM164), com 4 votos, e Engenharia
de Software (COM170), com 3 votos. 7) Distribuição de computadores. O Prof. Zambalde propôs que os computadores novos
sejam distribuídos para os professores que mais precisarem e fizerem solicitação ao departamento até que sejam comprados os
novos. Aprovado e houve uma abstenção. Às doze horas, o Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, e a próxima
assembléia ficou marcada para a próxima terça-feira (19/06/2007) às nove horas, quando a pauta continuará a ser discutida. Para
constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes
nesta reunião. Lavras, 11 de junho de 2007.

