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Realizada às nove horas e dez minutos, na sala de reuniões 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, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira,
Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, 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) Aprovação de Projetos de Pesquisa; 2) Propostas de alteração no regimento do DCC; 3) Parecer da comissão
para avaliação da utilização dos laboratórios do DCC para cursos de Pós-graduação; 4) Alteração no regimento do UFLATEC; 5)
Aprovação das normas de seleção de melhor monografia de graduação do DCC; 6) Aprovação da Divisão da Câmara de PósGraduação em Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu; 7) Prestação de contas do DCC; 8) I Congresso de
Computação; 9) Inserção de um representante discente de SI na Assembléia; 10) Diretrizes curriculares e Currículo referência para
curso de Ciência da Computação; 11) Empréstimo de computadores para técnicos administrativos; 12) Solicitação e recurso para
participação em eventos; 13) Liberação para solicitação de ajuda de custo à Reitoria para transporte para curso em BH aos sábados;
14) Assuntos Gerais. 1) Leitura e aprovação da ata anterior. O Presidente fez a leitura da ata 90, mas houve pontos onde foram
solicitadas alterações. Serão realizadas as alterações solicitadas e esta será submetida para aprovação na próxima Assembléia. Como
surgiram pedidos de alteração na ata 89 foi discutida a alteração desta ata e que esta seja submetida novamente à aprovação da
assembléia. O Prof. Giacomin propôs que toda ata tenha um prazo mínimo de uma semana para avaliação, após ser enviada aos
membros da assembléia via lista de discussões “ad-l”. Proposta aprovada. O Prof. Giacomin propôs que antes de alterar a ata 89 o
departamento jurídico da UFLA seja consultado se a ata pode ser alterada, já que esta foi aprovada na assembléia anterior. O Prof.
Ahmed propôs que fossem realizadas as alterações solicitadas em Assembléia pelos professores Ahmed e Giacomin e a ata seja
novamente apresentada para aprovação da Assembléia. A proposta do Prof. Ahmed foi aprovada e houve uma abstenção. A Profa.
Marluce propôs que sejam realizadas as alterações das atas 89 e 90 e que estas sejam submetidas à aprovação na próxima reunião.
Aprovada. O Prof. Joaquim propôs que os itens da pauta 7, 8, 11 e 12 sejam priorizados. Proposta aprovada. 7) Prestação de contas
do DCC. O Subchefe apresentou a prestação de contas do departamento do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 e explicou como
está organizada a pasta com a prestação de contas. O Prof. Joaquim propôs que se tenha um prazo de 21 dias para análise e depois
que seja proposta a aprovação pela Assembléia. Houve 11 votos a favor e 2 abstenções. 8) I Congresso de Computação. A Profa.
Marluce pediu para que todos os professores façam suas inscrições no Congresso. O Prof. Cláudio reforçou para que os professores
também incentivem seus alunos a se inscreverem e a participarem do evento. O Prof. Rudini solicitou que seja enviado um e-mail
para todos os membros da Assembléia com as indicações de como realizar a inscrição no evento. O Prof. André Saúde propôs que
pelo menos a sala de reunião e a entrada do DCC estejam disponíveis para o Congresso, que o DCC tenha autonomia para liberar
mais recursos necessários e que o Congresso seja prioridade na semana do evento. Proposta aprovada. O Prof. Wilian, em nome da
comissão, propôs que seja feita uma homenagem ao ex-reitor, Prof. Fabiano Ribeiro do Vale, na abertura do evento, pois este apoio
a criação do Curso de Ciência da Computação. Proposta aprovada e houve uma abstenção. O Prof. Rudini solicitou que a comissão
envie um e-mail para todos os professores com uma carta de pedido de patrocínio, para que estes possam também procurar
patrocinadores para o evento. O Prof. Cláudio propôs a criação de uma comissão para terminar a infra-estrutura necessária para a
realização do Congresso formada pelos professores Monserrat (presidente), Rudini e Giacomin. Proposta aprovada. A Chefia
disponibilizou a secretária Cláudia para apoiar a comissão. 11) Empréstimo de computadores para técnicos administrativos. O
Chefe explicou que não há perspectiva de compra de máquinas novas para os técnicos administrativos. O Prof. Giacomin propôs
que os técnicos-administrativos recebam máquinas intermediárias que dêem condições de trabalho para eles, visto que as máquinas
novas foram compradas para os laboratórios de graduação, ou seja, para atender aos alunos. O Prof. Wilian propôs que seja dada
liberdade à Chefia de decidir se dá máquinas intermediárias ou empresta máquinas novas aos técnicos adminstrativos. A proposta
do Prof. Wilian foi aprovada por 8 votos a 6 e houve 2 abstenções. O Prof. Rudini solicitou mais memória para sua máquina. 12)
Solicitação de recurso para participação em eventos. O Prof. Ahmed teve artigo aprovado em congresso Qualis A internacional
(IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics – SMC 2007), que será realizado no Canadá, e solicitou recurso
para inscrição no evento de $500 (quinhentos dólares). O Prof. Ricardo teve também artigo aceito no congresso Qualis A, que será
realizado em Portugal e outro no SOBRAPO. O Prof. André Saúde propôs que fiquem pré-aprovadas as inscrições em eventos
Qualis A, mas que os professores continuem tentando recurso para inscrição em outros locais (FAPEMIG, Reitoria, CNPq) e depois
devem comprovar junto à Chefia que tiveram o pedido negado. Proposta aprovada. O Prof. Rudini solicitou à Chefia que sejam
disponibilizados na página do DCC os modelos de pedido de auxilio à FAPEMIG, CNPq, Reitoria e DCC. 1) Aprovação de
Projetos de Pesquisa. O Prof. Antônio Maria apresentou o projeto de pesquisa intitulado “Modelagem de um processo de
desenvolvimento de software para uma Fábrica de Software Apoiada em modelos de qualidade e sua automação por meio de
workflow”, que está sob sua coordenação, tendo o Prof. Heitor Augustus Xavier Costa como subcoordenador e sendo desenvolvido
pelo aluno Ricardo Emerson Júlio. O Prof. Ahmed apresentou o projeto de pesquisa intitulado “Estudo de Técnicas de Computação
Evolutiva Aplicadas ao Problema de Classificação”, que está sob sua coordenação e sendo desenvolvido pelos alunos Dilson Lucas
Pereira e Fernando Pereira Alves de Araújo. O Prof. João Giacomin propôs que os dois projetos fossem aprovados. Proposta
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aprovada. O Prof. Thiago propôs que fossem apresentados os Assuntos Gerais e fosse encerrada a Assembléia. O Prof. Ricardo
propôs que fosse discutido o item 13. A proposta do Prof. Thiago foi aprovada. 14) Assuntos Gerais. O Prof. Rudini parabenizou
a equipe da revista INFOCOMP que obteve uma nova indexação. O Prof. Zambalde apresentou que a Revista do Departamento de
Administração é Qualis A. O Prof. Paulo Henrique comunicou que há um curso de inglês na UFLA para professores e os
interessados devem procurar a Secretaria de Assuntos Internacionais ou o Laboratório de Idiomas. O Prof. André Saúde comunicou
que está elaborando um projeto PET em conjunto com os pesquisadores na UFLA de biodiesel. O Prof. Antônio Maria comunicou
que defendeu sua tese de doutorado na última sexta-feira, 22/06/2007, e agradeceu o apoio de todos. O Presidente deu por
encerrada a Assembléia Geral do DCC, às doze horas e, para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata,
que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 27 de junho de 2007.

