ATA DA 96ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 19 de setembro de 2007
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Realizada às quinze horas e vinte minutos do dia dezenove de setembro de 2007, na sala de reuniões do Departamento
de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria Pereira de Resende, Subchefe do DCC,
com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Antônio Maria Pereira de Resende, Cláudio
Fabiano Motta Toledo, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues
Pereira, Plínio de Sá Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, 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 das normas de seleção de melhor monografia de graduação do DCC;
4) Indicação de um docente para compor o colégio eleitoral para o processo de escolha do Reitor e Vice-Reitor; 5)
Redistribuição das bolsas de monitoria; 6) Oferta de cursos Lato Sensu e não oferta do curso CMMI; 7) Aprovação de
afastamento de colaboração esporádica – Lato Sensu; 8) Aprovação de relatório semestral – professor em treinamento;
9) Aprovação da prestação de contas de 2006; 10) I Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação;
11) Linhas de pesquisa; 12) Diretrizes Curriculares e Currículo de referência para curso de Ciência da Computação; 13)
Discussão sobre alteração do nome do departamento. 14) Assuntos Gerais. 1) Correção e aprovação de atas
anteriores. O Presidente da Assembléia leu as alterações sugeridas pelo Prof. Giacomin e colheu novas sugestões de
alterações. A aprovação da ata ficou para a próxima Assembléia. 2) Avisos e esclarecimentos. O Subchefe comentou
que o DCC recebeu a visita do Prof. Samuel, Reitor da Universidade Livre dos Países dos Grandes Lagos da República
do Congo. Informou também que os professores Thiago e Cláudio enviaram memorando à Chefia comprometendo-se a
assumir as disciplinas do Prof. Ricardo no período que ele estiver afastado. Comunicou que as alteração solicitadas pela
Câmara de Pós-Graduação no projeto de curso de Pós-Graduação Lato Sensu “Orientação a Objetos e Aspectos” foram
realizadas e o projeto foi encaminhado à PRPG. Neste momento o prof. João Giacomin chamou a atenção do presidente
para o fato de não haver mais quorum para a tomada de qualquer decisão na Assembléia, visto que dois membros
haviam se ausentado. Após transcorrer algum tempo em que se discutia a necessidade ou não da manutenção do quorum,
os membros ausentes retornaram para a reunião. A Chefia enviou memorando para o CA dizendo que a Assembléia está
ciente dos problemas de que trata o memorando no 05/07 do CA endereçado ao DCC, e que as devidas providências
serão tomadas. A Chefia enviou documento para o NINTEC apoiando a licença não remunerada solicitada pelo Prof.
Guilherme e recomendando ao NINTEC que agilize o processo e verifique a possibilidade de contratar professor
visitante ou recém-doutor. Foi encaminhada uma resposta do NINTEC para o DCC informando que a situação Prof.
Guilherme está sendo avaliada. Avisou que a PRPG comunicou que o folder sobre os cursos Lato Sensu está sendo
elaborado e que a ficha para ser preenchida com as informações dos cursos foi enviada para os coordenadores. Depois de
preenchidas, estas fichas deverão passar pela Assembléia para aprovação. Comunicou que a PRPG estará realizando um
treinamento para o uso do portal de periódicos da CAPES e o departamento tem o direito de indicar 3 professores. Os
professores Cláudio e Plínio mostraram interesse. Outro professor interessado deverá enviar e-mail para a secretaria do
departamento. O Presidente comunicou que será feita uma reforma em parte da rede elétrica do DCC, visto que está
ocorrendo falta de energia nos laboratórios de computação devido ao mau dimensionamento das instalações. A
instalação elétrica do DCC foi executada sem que fosse feito o projeto elétrico. O Prof. Wilian destacou que o
transformador do DCC também causará problemas futuramente devido à falta do projeto elétrico. 3) Aprovação das
normas de seleção de melhor monografia de graduação do DCC. O Prof. Thiago comentou que os trabalhos da
Comissão foram realizados e foi gerado um conjunto de normas, o qual foi apresentado à Assembléia. O Prof. Plínio
propôs a aprovação das regras como apresentadas pela Comissão e, futuramente, quando os problemas surgirem que
sejam realizados os ajustes necessários e submetidos à aprovação da Assembléia. Proposta aprovada. 4) Indicação de
um docente para compor o colégio eleitoral para o processo de escolha do Reitor e Vice-Reitor. O Presidente leu a
resolução da Reitoria sobre o processo de escolha do novo Reitor da UFLA, onde cada departamento deve indicar um
representante para participar do processo. O Prof. João Giacomin se propôs a participar do colégio eleitoral. Proposta
aprovada. 5) Redistribuição das bolsas de monitoria. O Presidente informou que o departamento terá uma bolsa de
monitoria a mais do que o semestre passado (2007/01). O Prof. Joaquim propôs que seja mantida a mesma distribuição
do semestre passado e que a nova vaga seja alocada para a disciplina que havia ficado na fila, COM164 (o monitor
atenderá os laboratórios de Sistemas Digitais e Eletrônica Básica). Proposta Aprovada. O Prof. Joaquim propôs que na
fila de disciplinas candidatas à bolsa fiquem Compiladores e Engenharia de Software. A pedido da Assembléia, a Chefia
irá verificar o número de bolsas atividades do departamento e como estão alocadas. 6) Oferta de cursos Lato Sensu e
não oferta do curso CMMI. O Presidente apresentou as propostas de oferta dos cursos Lato Sensu, com as alterações
realizadas. Os cursos Administração em Redes Linux (ARL), Informática em Educação (IED), MBA Executivo em
Governança de Tecnologia da Informação (GTI) e Tecnologia de Redes de Computadores (RDE) não sofreram
alterações. No curso Administração de Sistemas de Informação (ASI), o nome da disciplina Segurança de Sistemas de
Informação foi alterado para Segurança da Informação. O nome do curso Produção de Software Livre (PSL) (com
ênfase em Software Livre) foi alterado para Engenharia de Software com Ênfase em Software Livre. Além disso, houve
a inclusão de novos docentes para divisão de disciplinas: o Prof. Thiago de Souza Rodrigues passou a dividir a disciplina
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Ambientes de Desenvolvimento e Programação com o Prof. Mário Luiz Rodrigues; o Prof. Plínio de Sá Leitão Júnior
passou a dividir a disciplina Banco de Dados para Software Livre com o Prof. Geovane Nogueira Lima; o Prof. Ahmed
Ali Abdalla Esmin passou a dividir as disciplinas Engenharia de Software para Software Livre 2 e Engenharia de
Software para Software Livre 3 com a Profa. Ana Cristina Rouiller. O Prof. Jones Oliveira Albuquerque foi substituído
pelo Prof. Alan Kelon de Oliveira de Moraes que irá ministrar a disciplina . Empreendedorismo em Software Livre.
Foram incluídos como novos orientadores os professores Cristiano Lehrer, Carlos Barbieri, Michel Pires da Silva, Eric
Batista Ferreira, Weslei Alvim de Tarso Marinho que também foram incluídos como orientadores no curso Melhoria de
Processo de Software (MPS). O Prof. Joaquim propôs a aprovação da oferta, no primeiro semestre de 2008, dos cursos
MPS, PSL, ASI, RDE, IED, ARL e GTI e a não oferta do curso CMMI. Proposta aprovada. O Prof. Joaquim, presidente
da Câmara Lato Sensu, pediu que seja enviada para a Câmara uma cópia dos pedidos de alteração dos cursos. O Prof.
Joaquim propôs que os pedidos de oferta dos cursos Lato Sensu passem pela Câmara de Lato Sensu antes de serem
apresentados para aprovação em Assembléia. Proposta aprovada. 7) Aprovação de afastamento de colaboração
esporádica – Lato Sensu. O Presidente apresentou o pedido de afastamento do Prof. Ahmed para colaboração
esporádica no curso PSL. Aprovado. 8) Aprovação de relatório semestral – professor em treinamento. O Presidente
apresentou os relatórios semestrais dos professores Bruno, Rudini, Ahmed, Thiago, Plínio, João Giacomin, Cláudio,
Marluce, Antônio Maria e Wilian, e submeteu à aprovação da Assembléia. Aprovados. A Chefia se comprometeu em
verificar junto ao CPPD como é o processo de avaliação destes relatórios. 14) Assuntos gerais. O Prof. Thiago
informou que a Câmara de Pesquisa está solicitando que todos os professores atualizem seus currículos no Lattes. O
Prof. Rudini pediu que os 11, 12 e 13 sejam os primeiros itens tratados na próxima Assembléia. O Prof. Ahmed
informou que visitou a UFF e recebeu o convite dos pesquisadores daquela instituição para participar de projetos em
Inteligência Computacional Aplicada, através de convênio a ser firmado entre UFLA e UFF. Destacou que esta é uma
boa oportunidade para o DCC, já que a UFF tem parceria com grandes empresas como a Petrobras. Além disso,
informou que foi a Salvador (UFBA) e apresentou o DCC/UFLA e o NTE, com a intenção de estabelecer cooperação
entre as duas instituições. O Prof. Giacomin informou que finalmente conseguiu os seus cartões de visita, com seu nome
correto. O Prof. Antônio Maria informou que dia 20/09/2007 haverá a festa de confraternização mensal do DCC. Não
havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e quarenta e
cinco 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, 19 de setembro de 2007.
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