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Realizada às quinze horas, 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, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade
Correia, Marluce Rodrigues Pereira, 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)
Leitura e aprovação de atas anteriores; 2) Avisos e esclarecimentos; 3) Aprovação de projeto de pesquisa; 4) Divisão da Câmara de
Pós-Graduação em Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu; 5) Aprovação de curso Lato Sensu “Orientação a Objetos
e Aspectos”; 6) Parecer da comissão para avaliação da utilização dos laboratórios do DCC para cursos de Pós-Graduação; 7)
Propostas de alterações no regimento do DCC; 8) Alteração no regimento do UFLATEC; 9) Aprovação das normas de seleção de
melhor monografia de graduação do DCC; 10) Inserção de um representante discente de SI na Assembléia; 11) Diretrizes
Curriculares e Currículo de Referência para o Curso de Ciência da Computação; 12) Semana Acadêmica; 13) Memorando do CA
com questionamento sobre pontualidade de horários, cumprimento do cronograma da disciplina e divulgação de notas; 14)
Assuntos Gerais. 1) Leitura das atas anteriores. Foi lida e aprovada a ata da 91ª Assembléia Departamental. Antes de dar início à
discussão dos itens da pauta, o Presidente pediu para inserir dois itens na pauta, para serem discutidos de imediato: “15) Relato da
comissão de avaliação de participação em novos cursos” e “16) Pedido de exoneração do cargo de membro da Câmara de Pesquisa”.
Aprovado, com um voto contrário, do Prof. Ricardo. 2) Avisos e esclarecimentos. O Prof. Guilherme esclareceu sua posição quanto
à contratação de professores para as duas novas vagas e pediu que a comissão que conduzirá o processo inicie os trabalhos o mais
rápido possível, visto que o processo é demorado. O Prof. André Zambalde falou sobre sua conversa com o Prof. José Roberto
Scolforo, pró-reitor de pesquisa, a respeito de bolsas de IC e apoio para participação em eventos. Segundo o Prof. André Zambalde,
os professores do DCC têm baixa pontuação para conseguir bolsas de IC. É mais importante publicar em alguma revista do que
publicar em congressos, mesmo que sejam Qualis A. Quanto ao apoio para participação em eventos, foi conseguida alguma verba da
PRP, mas foi lembrado que os pedidos devem ser feitos aos órgãos de fomento. 3) Aprovação de projeto de pesquisa. O Prof.
Cláudio apresentou o projeto de pesquisa "Estudo e desenvolvimento de Meta-heurísticas para Problemas Mono e Multi-Objetivos",
que será desenvolvido pelos alunos Kalianne Almeida Rosa e José Eurípedes Ferreira de Jesus Filho. O projeto foi aprovado. 15)
Relato da comissão de avaliação de participação em novos cursos. O presidente da comissão, Prof. Thiago, relatou que a
comissão elaborou carta de intenções de parceria com os departamentos DEX e DEG para propor a criação de dois cursos,
respectivamente Matemática Computacional e Engenharia de Computação. Não havendo ainda resposta oficial dos departamentos,
dois membros da comissão (professores Thiago e João Giacomin) estiveram informalmente conversando com alguns professores do
DEX e do DEG. O Prof. Thiago relatou que não percebeu receptividade de nenhum dos dois em relação à parceria com o DCC. Os
colegas dos dois departamentos informaram que não têm projetos para criação de cursos que atendam às propostas de Universidade
Nova e REUNI, mas o DEX tem um projeto de curso de licenciatura em Física para ser aprovado no CUNI (última instância) e o
DEG tem um curso de Engenharia de Controle e Automação aprovado em todas as instâncias da UFLA, aguardando apenas a ordem
de início de atividades (instalação do curso). Foi esclarecido que o curso de Engenharia de Controle e Automação abrirá caminho
para a criação do curso de Engenharia de Computação, uma vez que a UFLA já tem o curso de Ciência da Computação. O Prof.
Heitor propôs que o DCC faça um projeto de criação do curso de Engenharia da Computação. Proposta apoiada pelos professores
Ahmed e Wilian. O Prof. Ricardo propôs que seja conduzido o projeto do curso de Matemática Computacional, que já tem um
projeto iniciado em conjunto com o DEX (projeto do DEX). Proposta apoiada pelo Prof. Rudini. O Prof. André Zambalde defendeu
que não é hora de criar mais um curso sob responsabilidade do DCC, é melhor dar andamento ao curso de SI e concentrar esforços
na pós-graduação. O Prof. Thiago propôs que o DCC dê apoio formal à criação dos cursos de Física (DEX) e Engenharia de
Controle e Automação (DEG), condicionalmente à liberação de vagas para contratação de professores para o DCC, a fim de suprir a
demanda criada por tais cursos. A proposta do Prof. Thiago foi aprovada com uma abstenção. 16) Pedido de exoneração do cargo
de membro da Câmara de Pesquisa. O Prof. Wilian solicitou sua exoneração do cargo de membro da Câmara de Pesquisa em
virtude da sobrecarga de trabalho o que estaria atrapalhando o andamento da câmara, e pediu que seja nomeado outro membro para
a vaga. O Prof. Thiago se candidatou à vaga. A Assembléia aprovou a ocupação da vaga na Câmara de Pesquisa pelo Prof. Thiago.
4) Divisão da Câmara de pós-graduação. O Prof. Guilherme informou que a Câmara de Pós-Graduação está sobrecarregada de
atividades devido ao projeto do curso de mestrado em parceria com a UFMG e aos cuidados com os 7 cursos de pós-graduação à
distância. O Prof. Guilherme justificou a necessidade de divisão da câmara em duas: Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu e
Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu. O Prof. André Zambalde propôs que seja feita a divisão da Câmara de Pós-Graduação em
Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu e Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu. Proposta aprovada. O Prof. Zambalde propôs que
a câmara de Stricto Sensu seja composta pelos professores Guilherme, Ricardo e Ahmed e a Câmara de Lato Sensu seja composta
pelos professores Rêmulo, Cláudio e Joaquim. O Prof. Ricardo argumentou que os membros da câmara de Lato Sensu deveriam ser
outros professores que não fossem coordenadores de cursos. A Assembléia aprovou a proposta do Prof. André Zambalde. 5)
Apresentação de proposta de criação do curso de pós-graduação Lato Sensu de “Orientação a Objetos e Aspectos”. O prof.
Ricardo leu o parecer da Câmara de Pós-Graduação sobre o novo curso, que recomenda a aprovação da oferta do curso, após a
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realização das alterações solicitadas. O Prof. Heitor propôs a aprovação do parecer da Câmara. Proposta aprovada. O Prof. André
Zambalde propôs que não se aprove novos cursos até que haja uma nova avaliação dos cursos por parte da Câmara. Proposta
aprovada. 6) Parecer da comissão para avaliação da utilização dos laboratórios do DCC para cursos de Pós-Graduação. O
Prof. Cristiano apresentou a avaliação da Comissão que recomendou que os laboratórios do DCC não devem ser alocados para as
disciplinas de Pós-Graduação para que os cursos de Graduação não fiquem prejudicados. Além disso, recomendou que
provisoriamente, sejam utilizados os laboratórios que se encontram nos pavilhões de aula da UFLA. Sugeriu, também, que o DCC
caminhe no sentido de criar um laboratório com um número menor de máquinas para oferecer aulas para a Pós-Graduação. Afirmou
ainda que é fundamental que as aulas práticas das disciplinas de Graduação não tenham horários coincidentes, que sejam
ministradas nos laboratórios de 30 máquinas e que não é interessante que dois laboratórios sejam utilizados ao mesmo tempo para
aulas práticas, pois isso inviabiliza o número de postos de trabalho para os alunos de ambos os cursos. O Prof. Ricardo propôs a
aprovação do parecer da comissão e que qualquer necessidade de utilização de laboratório seja trazida à Assembléia. Proposta
aprovada. 10) Inserção de um representante discente de SI na Assembléia. O Prof. Heitor propôs que haja na Assembléia
Departamental um discente representante do curso de Ciência da Computação e um do curso de Sistemas de Informação. Proposta
aprovada. 14) Assuntos Gerais. O Prof. Wilian informou que as inscrições para o I Congresso de Ciência da Computação e
Sistemas de Informação estão abertas. O Sr. Urlan solicitou que o item de pauta “Memorando do CA com questionamento sobre
pontualidade de horários, cumprimento do cronograma da disciplina e divulgação de notas” seja colocado como primeiro item na
próxima Assembléia. O Prof. Ahmed pediu para que os professores, que forem elaborar um novo curso de pós-graduação Lato
Sensu, consultem o Núcleo de Tecnologia Educacional. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezoito
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, 23 de julho de 2007.

