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Realizada às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de outubro de dois mil e sete, na sala de reuniões do 1 

Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Guilherme Bastos Alvarenga, Chefe do 2 

DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin,  André Luiz Zambalde,  André Vital Saúde, 3 

Antônio Maria Pereira de Resende, Cláudio Fabiano Motta Toledo,  Guilherme Bastos Alvarenga,  Heitor Augustus 4 

Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa,  Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza 5 

Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior,  Rêmulo Maia Alves, Rudini Menezes Sampaio, Thiago de Souza Rodrigues e 6 

Wilian Soares Lacerda e do representante dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza.  O Presidente 7 

colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Correção e aprovação de atas anteriores; 2) Avisos e 8 

esclarecimentos; 3) Diretrizes curriculares e currículo de referência para o curso de Ciência da Computação; 4) 9 

Alteração no regimento do UFLATEC; 5) Linhas de pesquisa; 6) I Congresso de Ciência da Computação e Sistemas de 10 

Informação; 7) Aprovação de afastamento para colaboração esporádica - PQI; 8) Aprovação de relatório semestral; 9) 11 

Aprovação da prestação de contas de 2006; 10) Aprovação de relatórios de viagem; 11) Discussão sobre alteração do 12 

nome do departamento; 12) Assuntos Gerais. 1) Correção e aprovação de atas anteriores. O Presidente da Assembléia 13 

leu as alterações realizadas na ata 95 e em seguida a submeteu à aprovação da Assembléia. Aprovada. O Presidente 14 

colheu as sugestões de alteração na ata 96 e em seguida a submeteu à aprovação. Aprovada. 2) Avisos e 15 

esclarecimentos.  O Prof. Guilherme comunicou que pedirá exoneração do cargo de Chefe do DCC. Agradeceu a 16 

colaboração de todos e fez um resumo dos fatos que aconteceram durante seu mandato que contribuíram para o 17 

crescimento do DCC. Por fim, desejou boa sorte ao Prof. Antônio Maria que assumirá o cargo de Chefe do DCC.  O 18 

Prof. Rudini comentou como era antes do Prof. Guilherme assumir a chefia e quais foram os resultados obtidos. O Prof. 19 

Rêmulo parabenizou a atuação do Prof. Guilherme na chefia do departamento. O Subchefe, Prof. Antônio Maria, 20 

informou que o departamento possui 13 bolsas atividade, sendo que 1 está alocada para o Grupo de Pesquisa em 21 

Engenharia de Software, sob responsabilidade do Prof. Antônio Maria; 2 bolsas estão alocadas para desenvolvimento de 22 

programas, sob responsabilidade do Prof. Heitor e 10 estão alocadas para  os laboratórios de Computação do DCC, que 23 

atualmente estão sob responsabilidade do Prof. Ricardo. O Subchefe informou também que como o Prof. Ricardo está 24 

afastado para treinamento, os laboratórios e as bolsas ficarão sob responsabilidade do Prof. João Giacomin.  O Chefe 25 

comunicou que há uma solicitação para providenciar professor para a disciplina ENG240, do Departamento de 26 

Engenharia Agrícola. Esta solicitação precisa ser mais bem discutida, portanto, este assunto será colocado na pauta da 27 

próxima reunião. O Chefe informou também que a Câmara de Pesquisa do DCC enviou parecer sugerindo aprovar o 28 

projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Wilian, intitulado “Desenvolvimento de um robô autônomo com sistema de 29 

locomoção e visão”. O Prof. Ahmed propôs aprovação do parecer da câmara. Proposta aprovada. O Chefe pediu que 30 

todos os professores atualizem suas atividades no relatório semestral, para que a chefia possa organizar um quadro com 31 

as atividades realizadas pelos professores para facilitar no momento de alocação de professores em atividades nas 32 

câmaras do departamento. Pediu também que todos os professores que precisarem se ausentar do departamento que 33 

enviem e-mail para chefia, colegiado, secretaria e coordenadores dos cursos visando evitar informações desencontradas 34 

e questionamentos sobre professores. O  Subchefe apresentou as calculadoras que foram doadas ao departamento pela 35 

Polícia Federal. O Prof. Wilian sugeriu que estas calculadoras sejam deixadas na secretaria do DCC e quem precisar 36 

utilizar que faça a reserva.  3) Diretrizes curriculares e currículo de referência para o curso de Ciência da 37 

Computação. O Prof. Wilian lembrou o histórico de criação do curso de Ciência da Computação, do curso de qualidade 38 

realizado por alguns professores para conhecimento das diretrizes do MEC e currículo de referência. Acrescentou 39 

também  que todos os professores devem ter conhecimento de onde o currículo do curso é baseado. O Prof. Heitor 40 

argumentou que este assunto é de responsabilidade do colegiado, pois trata-se da qualidade do curso e que por isso este 41 

tópico deveria ser retirado da pauta. O Chefe justificou que esta discussão é pertinente à Assembléia Departamental do 42 

DCC, ainda que as decisões sobre grade curricular e conteúdos ministrados nos cursos de Ciência da Computação e 43 

Sistemas de Informação sejam atribuições dos respectivos colegiados de cursos. Nestas discussões os professores do 44 

DCC, responsáveis por disciplinas dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, têm a oportunidade 45 

de esclarecer dúvidas sobre conteúdos programáticos. O Chefe  ainda argumentou que, a partir dessas discussões, a 46 

Assembléia Departamental poderá encaminhar sugestões e pedidos de esclarecimentos ao colegiado. O Prof. André 47 

Zambalde propôs que a Assembléia Departamental solicite aos docentes e ao colegiado do DCC que utilizem os 48 

currículos de referência da SBC como  orientação na criação das disciplinas e na elaboração de ementas dos cursos de 49 

Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Proposta Aprovada. O Prof. Plínio sugeriu que fossem criados links 50 

dentro da página do DCC para estes documentos. O Prof. Joaquim propôs o envio de uma consulta ao MEC e à SBC de 51 

quais são os documentos oficiais de referência para os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. 52 

Proposta aprovada.  O Prof. Wilian propôs o reconhecimento da existência do documento de diretrizes curriculares do 53 

MEC. Proposta aprovada com 9 votos, mas houve 3 abstenções e 2 votos contrários dos professores Heitor e André 54 

Saúde que justificaram  que o documento de Diretrizes Curriculares apresentado em assembléia não foi obtido do site do 55 

MEC. O Prof. Joaquim justificou sua abstenção dizendo que  este assunto não é da alçada da Assembléia Departamental. 56 

O Prof. Paulo Henrique precisou ausentar-se às dezessete horas e vinte e cinco minutos. 4) Alteração no regimento 57 

interno do UFLATEC. O Prof. André Zambalde apresentou a mudança realizada no regimento no capítulo 2, artigo 2, 58 
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onde foi retirado o texto “laboratório de manutenção eletrônica”. O Prof. André Zambalde esclareceu que o UFLATEC 1 

não terá mais este tipo de laboratório. O Prof. Wilian  precisou ausentar-se às dezessete horas e trinta  e seis minutos. O 2 

Prof. Zambalde propôs a aprovação das alterações realizadas no regimento do UFLATEC. Proposta aprovada. 8) 3 

Aprovação de relatório semestral. O Presidente apresentou os relatórios semestrais dos professores Heitor, Paulo 4 

Henrique, Guilherme, André Saúde, Cristiano, Joaquim e André Zambalde, e submeteu à aprovação da Assembléia. 5 

Aprovados. 7)  Aprovação de afastamento de colaboração esporádica – PQI. O Presidente explicou sobre o PQI, que 6 

é um projeto coordenado pelo Prof. Ricardo e apresentou  os pedidos de afastamento para colaboração esporádica de 15 7 

dias dos professores Cláudio, Plínio e Marluce e submeteu à aprovação da Assembléia. Aprovados. 14) Assuntos gerais.   8 

O Prof. Plínio pediu que sejam excluídas do rodízio de reuniões as sextas-feiras, devido ao grande número de feriados 9 

que ocorrerão neste dia, neste semestre. O Prof. Heitor  informou que as lâmpadas dos corredores do andar inferior do 10 

prédio do DCC continuam não acendendo e a porta lateral foi encontrada aberta novamente. O Prof. Joaquim informou 11 

também que as janelas do departamento continuam sujas. O Prof. Joaquim lembrou que ocorrerá o Encontro Mineiro de 12 

Software Livre, de 18 a 20 de outubro,  que está sendo organizado pelo Prof. Monserrat e pede aos professores que 13 

prestigiem o evento. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às dezessete horas e cinqüenta e cinco 14 

minutos, e, para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente Ata, que após leitura e aprovação, será 15 

assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 04 de outubro de 2007. 16 


