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Realizada às nove horas e vinte minutos do dia dezessete de agosto de 2007, 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, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo
Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior, Ricardo Martins de Abreu Silva, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian
Soares Lacerda 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) Memorando do CA com questionamento
sobre pontualidade de horários, cumprimento do cronograma da disciplina e divulgação de notas; 4) Aprovação de Projeto de
Pesquisa; 5) Aprovação de Colaboração Esporádica - Lato Sensu; 6) Aprovação de 2 (dois) relatórios de viagem; 7) Pedido de
Liberação para Colaboração Esporádica; 8) Lei nº 10.973 Inovação Tecnológica; 9) Sugestões para a proposta do Regimento do
CEAD; 10) Propostas de alterações no regimento do DCC; 11) Alteração no regimento do UFLATEC; 12) Aprovação das normas
de seleção de melhor monografia de graduação do DCC; 13) Diretrizes Curriculares e Currículo de referência para curso de Ciência
da Computação; 14) Nome do departamento: Departamento de Ciência da Computação x Departamento de Computação; 15)
Assuntos Gerais. 1) Leitura e aprovação de atas anteriores. As atas 92 e 93 foram lidas e aprovadas. O Prof. Giacomin propôs
manter o método de confecção da ata atual, onde é gerada uma versão inicial da ata, enviada por e-mail para os membros da
assembléia, os membros enviam sugestões de correções no período de uma semana e a ata é lida em Assembléia e submetida a
aprovação. O Prof. Antônio Maria propôs que seja gerada uma versão inicial da ata, enviada por e-mail para todos os membros e
cada membro fará leitura e anotações de alterações que serão colocadas na Assembléia. Portanto, há leitura somente das alterações e
submissão para aprovação da ata. A proposta do Prof. Antônio Maria obteve 13 votos contra 2. 2) Avisos e esclarecimentos. O
Presidente da Assembléia repassou as informações da última reunião com o Reitor: (1) os aparelhos de ar-condicionado solicitados
pelo DCC serão comprados assim que sair uma emenda prevista para este ano; (2) o mobiliário faltante necessário também está
garantido e será comprado à medida que a verba da UFLA permitir (sala da chefia, secretaria, professores, etc.); (3) o Reitor pediu
para olhar com o Paulo, do setor de compras, sobre aluguel do som para o Congresso de Computação; (4) o Reitor passou o
cronograma de elaboração do projeto da UFLA para o Reuni e enfatizou a importância do mesmo para o financiamento da
universidade. Além disso, foi dito que o Reuni poderá ser usado para financiar o mestrado Stricto Sensu do DCC. O Prof. André
Zambalde lembrou que a lista de presença do DCC continua ativa. O Chefe informou que a compra dos computadores para os
professores será fechada até dia 20/08/2007. 3) Memorando do CA com questionamento sobre pontualidade de horários,
cumprimento do cronograma da disciplina e divulgação de notas. O Chefe informou que foi encaminhado um memorando para
a Coordenação do Curso solicitando um detalhamento da solicitação realizada pelo CA e esta solicitação de detalhamento também
foi repassada ao CA. O Representante Discente Urlan informou que o CA está realizando uma consulta nas turmas para levantar
melhor os problemas por disciplina e colher sugestões. O Prof. Heitor sugeriu que o CA procure orientação, de como realizar a
avaliação, junto ao NADP. O Prof. Wilian propôs que a Assembléia responda o memorando dizendo que a Assembléia está ciente
dos problemas e que as devidas providências serão tomadas. Proposta aprovada. O Prof. Heitor sugeriu que a Chefia solicite junto
ao NADP um horário para reciclagem dos professores do DCC. 4) Aprovação de Projeto de Pesquisa. O Prof. Antônio Maria
apresentou o projeto de pesquisa “Investigação sobre o impacto que a automação da aquisição de dados de uma balança ocasiona no
tempo de um processo de cadastro dos resultados de experimentos científicos do Departamento de Biologia” e o Prof. André
Zambalde apresentou o projeto de pesquisa “O Estudo da Prática em Engenharia de Software: portal do profissional de Engenharia
de Software”. O Prof. Heitor propôs a aprovação dos projetos com a recomendação de que os mesmos fossem revistos quanto à sua
caracterização como projetos de pesquisa. Proposta aprovada. O Prof. Antônio Maria propôs que os futuros projetos sejam enviados
para a Câmara de Pesquisa, com uma semana de antecedência à Assembléia, para serem avaliados e que o parecer seja apresentado
em Assembléia e os projetos então sejam submetidos a aprovação. Proposta aprovada com 1 voto contrário. O Prof. Giacomin
sugeriu que os documentos que forem avaliados em Assembléia sejam entregues aos membros da Assembléia. 5) Aprovação de
Colaboração Esporádica - Lato Sensu. O Chefe apresentou os pedidos de afastamento para colaboração esporádica para os cursos
Lato Sensu RDE, IED e ASI. O Prof. Heitor propôs a aprovação dos pedidos. Proposta aprovada. 6) Aprovação de 2 (dois)
relatórios de viagem. O Chefe apresentou relatórios de viagem do Prof. Heitor e submeteu à aprovação da Assembléia.
Aprovados. O Prof. Ricardo sugeriu que a secretaria se responsabilize em preparar o cabeçalho dos relatórios de viagem de cada
ODS emitida pelo DCC. 7) Pedido de Liberação para Colaboração Esporádica. O Prof. Ricardo solicitou licença por um período
de três meses durante o segundo semestre letivo de 2007 para participar de um treinamento no Centro de Pesquisa AT&T em Nova
Jersey para realizar pesquisas que envolvem DCC/UFLA, DCC/UFMG e o Centro de Pesquisa AT&T. O Prof. Giacomin propôs
que se libere o Prof. Ricardo, desde que haja uma manifestação formal dos professores que irão assumir as disciplinas que estariam
sob sua responsabilidade. Proposta aprovada. 8) Lei nº 10.973 Inovação Tecnológica. O Prof. Guilherme explicou para todos os
presentes que tem interesse em pedir uma licença não remunerada, conforme incentivo da Lei 10.973 Inovação Tecnológica.
Explicou as oportunidades que têm visualizado para novos produtos tecnológicos inovadores para a área de mineração. Disse que irá
solicitar a licença não-remunerada para constituir empresa em parceria com a CSEM. Disse ainda que a construção da parceria entre
DCC e CSEM se mantém. Afirmou que gostaria de manter sua sala no DCC durante o período de afastamento, como visitante e
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professor colaborador do mestrado Stricto Sensu em Ciência da Computação, aos moldes do Prof. Berthier da UFMG. Disse ainda
que não estava solicitando a votação do tema naquele momento, que deverá ser feito em breve, após parecer do NINTEC
(núcleo responsável pelo assunto na UFLA). O Prof. Guilherme falou sobre a Lei de Inovação Tecnológica e avisou que pretende
pedir afastamento não remunerado a partir do próximo semestre. O Prof. Antônio Maria solicitou que a próxima Assembléia
Departamental fosse marcada para a próxima terça-feira (21/08/2007) às 15 horas. 15) Assuntos Gerais. O Prof. Heitor informou
que os professores André Zambalde e Rêmulo estão ofertando mais duas disciplinas eletivas. Informou também que para o semestre
2008/1 a entrada de alunos para os cursos Ciência da Computação, Matemática e Educação Física será de 25 alunos em cada curso.
O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às doze horas e quinze 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, 17 de
agosto de 2007.

