ATA DA 98ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 25 de outubro de 2007
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Realizada às treze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e sete, na sala de reuniões do
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Antônio Maria Pereira de Resende, Chefe
do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde,
Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin,
Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia, Paulo Henrique de Souza Bermejo,
Plínio de Sá Leitão Júnior, Rêmulo Maia Alves, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda. O Presidente
colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1) Correção e aprovação de atas anteriores; 2) Avisos e
esclarecimentos; 3) Vice-Chefia; 4) Aprovação da prestação de contas de 2006; 5) Apresentação da prestação de contas
do primeiro semestre de 2007; 6) Aprovação de relatórios de viagem; 7) Avaliação da resolução para ocupação e
utilização dos laboratórios de pesquisa; 8) Aprovação de relatórios semestrais; 9) Linhas de pesquisa; 10) I Congresso de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação; 11) Esclarecimentos sobre Licenças, Afastamentos e ODS; 12)
Apresentação de proposta do candidato a reitor, Prof. Furtini; 13) Pedido de prorrogação de afastamento integral do
Prof. Bruno; 14) Apresentação da solicitação do Depto. de Engenharia para providenciar professor para a disciplina
ENG240; 15) Discussão sobre alteração do nome do departamento; 16) Assuntos Gerais. Antes de iniciar a reunião, o
Presidente indicou o Prof. João Giacomin para exercer a função de secretário, visto que a secretária da Assembléia não
estava presente. 1) Correção e aprovação de atas anteriores. O Presidente da Assembléia colheu as sugestões de
alteração na ata 97 e em seguida a submeteu à aprovação. O Prof. Joaquim pediu que fosse feita alteração nas linhas 54 e
55, de forma que constasse justificativa para sua abstenção na votação do assunto “Diretrizes curriculares e currículo de
referência para o curso de Ciência da Computação”. A ata da 97ª reunião foi aprovada. O presidente pediu aprovação da
Assembléia para a inserção de um item na pauta, entre o item 6 e 7: “Pedido de verba para participação em evento
científico”. A inserção deste assunto foi aprovada, ficando como item 6.5. 2) Avisos e esclarecimentos. 2.1) O Prof.
Antônio passou a palavra ao Prof. Plínio para que este comentasse a respeito do curso “Portal de Periódicos da CAPES”
oferecido pela Biblioteca da UFLA. O Prof. Plínio relatou que o curso versou sobre as funções básicas do portal. 2.2) O
Chefe do DCC fez comentários sobre o projeto do curso de Mestrado do DCC, o qual foi apresentado e reprovado em
2005. O Prof. Antônio Maria relatou que o Prof. Ahmed teve dificuldades em encontrar a documentação relativa a este
projeto (2005) e pediu que todos os documentos resultantes de estudos e propostas feitos por comissões do DCC sejam
arquivados na secretaria do departamento. O Prof. Antônio leu partes do parecer da comissão avaliadora da CAPES,
sobre o projeto de mestrado do DCC-UFLA de 2005, e fez comentários sobre os pontos fracos apontados por aquela
comissão. Em alguns pontos o DCC-UFLA já tem apresentado melhoras de forma a atender os requisitos de implantação
do mestrado, mas em outros o DCC ainda tem que avançar. 2.3) O Prof. Antônio Maria avisou que o DCC receberá a
visita dos candidatos a Reitor da UFLA, na seguinte escala: Prof. Furtini, dia 25/10 durante esta reunião; Prof. Nazareno,
dia 31/10/2007; Prof. José Tarcísio, dia 1/11/2007; e Prof. Luiz Edson, dia 1/11/2007. 2.4) O Prof. Antônio relatou que o
funcionário Reginaldo Ferreira de Souza está acertando sua documentação, junto à Reitoria da UFLA, para ser
autorizado a ministrar aulas nos cursos do DCC. 3) Vice-Chefia. O Prof. Antônio Maria, informou que já foi nomeado
como Chefe do Departamento de Ciência da Computação, e que o cargo de Sub-Chefe está vago. O Prof. Antônio
colocou em discussão a forma de ocupação do cargo de Sub-Chefe, se deverá ser feita nomeação pelo Chefe ou se
deverá ocorrer eleição. O Prof. Heitor propôs que seja feita uma consulta aos professores do DCC para saber se existe
algum interessado em ocupar a vaga. Havendo algum interessado, o Chefe o nomeará como Sub-Chefe. O Prof. Wilian
propôs que seja feita uma eleição, seguindo as normas constantes do Regimento do DCC. A proposta do Prof. Heitor foi
aprovada com 9 votos favoráveis. A proposta do Prof. Wilian recebeu 2 votos e houve 2 abstenções. Foi feita uma
consulta aos presentes mas nenhum manifestou interesse em ocupar o cargo de Sub-Chefe. O Prof. Joaquim propôs que
o Chefe do DCC indique o Subchefe e que a indicação seja referendada pela Assembléia Departamental. 4) Aprovação
da prestação de contas de 2006. O Prof. Antônio apresentou o livro de contas do DCC referente ao ano de 2006 e
lembrou que este esteve à disposição para consulta na Secretaria do departamento por 2 meses. O Prof. Joaquim propôs
que as contas de 2006 fossem aprovadas pela Assembléia. As contas de 2006 foram aprovadas. 5) Apresentação da
prestação de contas do primeiro semestre de 2007. O Prof. Antônio apresentou o livro de contas do DCC referente ao
primeiro semestre de 2007 e salientou que o procedimento de apresentação de contas semestrais será seguido neste
departamento. O Chefe avisou que o livro de contas ficará disponível para consulta na Secretaria do DCC por um
período de 1 mês. O Prof. Antônio explicou que ainda existem 2 pendências na contabilidade do primeiro semestre de
2007 que estão sendo corrigidas e anunciou que o caixa do DCC está com um saldo positivo de aproximadamente R$
7000,00. 6) Aprovação de relatórios de viagem. O Prof. Antônio Maria apresentou e submeteu a aprovação os
seguintes relatórios de viagens: Prof. João Giacomin, para Belo Horizonte, de 12 a 14 de setembro de 2007; Prof. Plínio,
para Campinas, de 23 a 24 de agosto de 2007; Prof Antônio Maria, para Viçosa, dia 16 de outubro de 2007; Prof. Heitor,
para Viçosa, dia 16 de outubro, de 2007; Prof. Rêmulo, para Belo Horizonte, dia 17 de outubro de 2007; Prof. Thiago,
para Belo Horizonte, de 19 a 23 de setembro de 2007. Todos os relatórios foram aprovados. 6.5) Pedido de verba para
participação em evento científico. O Prof. Antônio Maria apresentou os pedidos dos professores Cláudio e Ricardo de
verba para pagamento de inscrição no congresso SAC2008, que é avaliado como Qualis A, onde ambos apresentarão
trabalhos. O Prof. Cláudio lembrou que a liberação de verba para inscrição em eventos Qualis A, com apresentação de
Página 1 de 2

ATA DA 98ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 25 de outubro de 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

trabalhos, já é aprovada, sem necessidade de votação em Assembléia, conforme decidido anteriormente. Não foi
necessário colocar em votação. 7) Avaliação da resolução para ocupação e utilização dos laboratórios de pesquisa.
O Prof. Plínio apresentou a proposta de resolução para ocupação e utilização dos laboratórios de pesquisa, anexa a esta
ata. Alguns pontos considerados polêmicos foram discutidos durante esta reunião. O Prof. José Monserrat propôs que a
resolução fosse aprovada na íntegra e que se anotassem os destaques para que a comissão responsável rediscutisse e
reescrevesse os itens polêmicos. O Prof. João Giacomin propôs que a Assembléia aprovasse os itens não polêmicos e
que os demais fossem reenviados à comissão de estudos. A proposta do Prof. Monserrat foi aprovada por 11 votos
contra 4. Foram os seguintes os destaques. Artigo 2, Item 2: deve conter o texto “grupos de pesquisa credenciados ou em
processo de credenciamento na Pró-Reitoria de Pesquisa”. Artigo 6: composição da comissão de ocupação dos
laboratórios de pesquisa. O Prof. Ahmed propôs que a renovação dos membros da comissão fosse de 2/3 ao invés de
60%, o Prof. Joaquim propôs que se retirasse a exigência de renovação da comissão, e o Prof. Plínio propôs que se
mantivesse o texto como está. A proposta do Prof. Plínio foi aprovada com 8 votos favoráveis, contra 2 votos para a
proposta do Prof. Joaquim, 4 votos para a proposta do Prof. Ahmed e 2 abstenções. Artigo 9: retirar o termo “de
prioridade” do texto referente às “Disposições Finais”. 11) Esclarecimentos sobre Licenças, Afastamentos e ODS. Às
15h10min a Assembléia Departamental do DCC recebeu a visita do auditor Assis, o qual foi convidado para fazer alguns
esclarecimentos sobre licenças, afastamentos temporários e ordens de serviços, quando e onde são aplicados. O auditor
explicou a utilidade e a aplicação de cada um desses recursos e esclareceu dúvidas de alguns membros da Assembléia
relativas a estes assuntos. 8) Aprovação de relatórios semestrais. O Presidente apresentou os relatórios semestrais dos
professores Rudini, Renata e Olinda e submeteu-os a aprovação. Os relatórios das professoras Renata e Olinda, afastadas
para doutorado, foram aprovados. O Prof. Wilian pediu que a apreciação do relatório do Prof. Rudini fosse adiada para a
próxima reunião, devido ao fato de faltarem informações relativas ao seu (Rudini) afastamento temporário. O Prof.
Joaquim propôs que o relatório do Prof. Rudini fosse aprovado. A Assembléia aprovou o relatório com 11 votos
favoráveis. O Prof. Antônio Maria apresentou os relatórios semestrais dos professores José Monserrat e Luiz Henrique e
submeteu-os à aprovação da Assembléia. Aprovados. O Prof. Joaquim registrou sua saída da reunião às 16 horas. 12)
Apresentação de proposta do candidato a reitor, Prof. Furtini. Às 16h15min a Assembléia do DCC recebeu a visita
dos convidados Prof. Furtini e Prof. Messias, candidatos a Reitor e Vice-Reitor da UFLA na consulta a ser realizada no
ano de 2007. Os professores Furtini e Messias apresentaram suas proposta para administração da UFLA nos próximos 4
anos e conversaram com os membros da Assembléia do DCC sobre o presente e o futuro desta Universidade. Às
dezessete horas e cinqüenta e cinco minutos o Presidente deu por encerrada a reunião da Assembléia Departamental do
DCC, e, para constar, eu, Prof. João Carlos Giacomin, secretário em exercício, lavrei a presente Ata, que após leitura e
aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 25 de outubro de 2007.
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