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Realizada às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um 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 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, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior, Ricardo Martins de Abreu Silva,
Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda, e do representante dos técnicos-administrativos
Reginaldo Ferreira de Souza. O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Correção e aprovação de
atas anteriores; 2) Avisos e esclarecimentos; 3) Aprovação de afastamento de colaboração esporádica – Lato Sensu; 4) Pedido de
apoio financeiro para participação em evento científico; 5) Pedido de afastamento do Prof. Guilherme; 6) Sugestões para a proposta
do Regimento do CEAD; 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) Diretrizes curriculares e currículo de referência para o
curso de Ciência da Computação; 11) Nome do departamento: Departamento de Ciência da Computação x Departamento de
Computação; 12) Assuntos Gerais. 1) Correção e aprovação de atas anteriores. A ata 94 foi lida e a assembléia sugeriu
correções. O Presidente a submeteu à aprovação com as alterações solicitadas. Aprovada. 2) Avisos e esclarecimentos. O Chefe
comunicou que as cadeiras compradas para o anfiteatro do DCC estavam erradas e foi preciso cancelar a compra e comprar as
corretas. Comentou que o DCC contratou um jardineiro para trabalhar dois dias por semana. O Subchefe comentou que a
Redes&Cia reiniciou seus trabalhos na rede do DCC. Comentou também que amanhã haverá uma confraternização do DCC,
comemorando os aniversários do mês. 3) Aprovação de afastamento de colaboração esporádica – Lato Sensu; O Chefe
apresentou os pedidos de afastamento de colaboração esporádica dos professores Ahmed Ali Abdalla Esmin, Heitor Augustus
Xavier Costa, Joaquim Quinteiro Uchoa e Marluce Rodrigues Pereira, no curso ARL. O Prof. Heitor propôs aprovação. Proposta
aprovada. 4) Pedido de apoio financeiro para participação em evento científico. O Chefe leu o pedido de auxílio de R$350,00
para taxa de inscrição no VII Seminário Internacional de Metrologia Elétrica – SEMETRO, do prof. João Giacomin, endereçado ao
DCC. O prof João Giacomin esclareceu que irá apresentar dois artigos nesse encontro e que já encaminhou pedido de auxílio
financeiro à PRP-UFLA, e justificou os motivos pelos quais não encaminhou pedidos ao CNPq e à FAPEMIG. O Prof. Cláudio
propôs aprovação do apoio financeiro mediante apresentação de negativa da PRP, conforme procedimento adotado neste
departamento. Proposta aprovada. 5) Pedido de afastamento do Prof. Guilherme. Por se tratar de um assunto de interesse direto
do Prof. Guilherme, Chefe do DCC, o Subchefe, Prof. Antônio Maria, passou a conduzir a reunião com a anuência da Assembléia
Departamental. O Subchefe leu a solicitação do Prof. Guilherme à Assembléia de um parecer favorável a sua licença sem
remuneração conforme Lei N o 10973, Art. 15. O Prof. Wilian colocou sua preocupação a respeito do departamento liberar um
professor doutor para contratar um professor substituto que provavelmente terá titulação menor. Isto significará uma perda de
qualidade para os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Além disso, sugere que devido ao pedido de
licenciamento sem vencimentos, o Prof. Guilherme se afaste do cargo de Chefe, inclusive para acompanhar e agilizar o processo de
afastamento. Quanto mais cedo o Chefe passar as suas obrigações para o próximo melhor será para o departamento. Aproveitou para
sugerir o mesmo ao Prof. Ricardo, em relação ao cargo de coordenador dos laboratórios, visto que este solicitou licença com
vencimentos para pesquisa na AT&T. O Prof. Giacomin propôs a aprovação do pedido de licença sem vencimento do Prof.
Guilherme. Proposta aprovada. O Prof. Joaquim propôs a recomendação ao NINTEC de agilizar o processo e contratar professor
visitante ou recém-doutor. Proposta aprovada. O Prof. Ahmed propôs acrescentar o Prof. Luís Henrique na Comissão do Mestrado.
Proposta aprovada e houve uma abstenção. Encerrando esse assunto o Prof. Guilherme voltou a conduzir a reunião. 6) Sugestões
para a proposta do Regimento do CEAD. O Chefe explicou que o CEAD (Centro de Educação à Distância) foi criado na última
reunião do CUNI e foi dado um prazo para os departamentos enviarem sugestões à proposta de regimento. O Prof. Joaquim propôs
que no regimento seja incluída a participação efetiva dos departamentos. Proposta Aprovada. O Prof. Joaquim propôs que na
discussão do organograma da UFLA seja proposta a criação de uma Pró-Reitoria de Ensino à Distância. Proposta aprovada, com 1
voto contrário e duas abstenções. 7) Propostas de alterações no regimento do DCC. O Prof. Antônio Maria apresentou o parecer
da Comissão de Revisão do Regimento Interno do DCC. O Prof. Joaquim propôs que o segundo parágrafo, do artigo oitavo, que diz
“O Coordenador do curso de Ciência da Computação deverá ser um dos membros da Câmara de Ensino.”, seja retirado do
Regimento. Proposta aprovada. O Prof. Antônio Maria propôs a aprovação do item 3 do parecer da comissão que descreve o
seguinte:”a) Alterar os itens do Artigo 20 para a seguinte seqüência: I. As eleições serão convocadas com antecedência mínima de
30 dias, pelo chefe do Departamento ou seu substituto legal; II. As inscrições serão realizadas nos primeiros 15 dias, quando os
candidatos deverão cadastrar-se no local indicado na convocação, entregando sua Proposta de Gestão. III. Faltando 10 dias para as
eleições, o nome dos candidatos e seus planos deverão ser afixados em local público e de fácil acesso. b) Excluir item I. c) Alterar o
número do Item II do atual regimento para Item IV. d) Alterar o número do Item III do atual regimento para Item V.” Proposta
aprovada. Foi proposto que o número de câmaras não fosse determinado no regimento. Proposta aprovada com 1 abstenção. Às
dezessete horas e trinta minutos o Prof. Wilian precisou se ausentar. Em seguida foi votada a escolha dos membros das Câmaras. As
propostas apresentadas foram: a Assembléia escolhe os membros ou o Chefe escolhe os membros. A proposta de o Chefe escolher
os membros foi aprovada, com uma abstenção. O Chefe define o presidente ou a Câmara define o presidente. A proposta de o
Chefe definir o presidente foi aprovada com 1 abstenção. Após as alterações serem realizadas, a Comissão deverá enviar as
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propostas para a Procuradoria Geral da UFLA para revisão da redação. 12) Assuntos Gerais. O Prof. Guilherme comentou que
dia 03/09/2007 será a inauguração do novo prédio do DCC. Os coordenadores dos eventos do I Congresso de Ciência da
Computação e Sistemas de Informação da UFLA lembraram que o congresso ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto (na semana
subseqüente a esta reunião). O Prof. Cláudio pediu que os professores participem e incentivem seus alunos. O Prof. Rudini solicitou
que o item 9 da pauta (Aprovação das normas de seleção de melhor monografia de graduação do DCC) seja colocado em primeiro
lugar na próxima assembléia. Ressaltou também que é contra a mudança do nome do departamento. O Prof. Heitor comentou que
foram disponibilizados 500 exemplares da INFOCOMP para distribuir no Congresso. O Prof. Ricardo sugeriu que seja enviada uma
mensagem para a lista de alunos pedindo para eles se comportarem nas palestras. O Prof. Giacomin comentou que ainda não
recebeu seus cartões de visita. O Prof. Heitor comentou que há várias lâmpadas do andar de baixo que não acendem. O Prof.
Joaquim pediu que as janelas externas do departamento sejam limpas. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por
encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezoito horas e dez 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, 21 de agosto de 2007.

