ATA DA 99ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 12 de novembro de 2007
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Realizada às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de novembro 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 Vital Saúde, Cristiano Leite de
Castro, Guilherme Bastos Alvarenga, Heitor Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa,
José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão Júnior,
Rêmulo Maia Alves e Thiago de Souza Rodrigues 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) Subchefia; 4) Aprovação de Relatórios de Viagem; 5) Linhas de pesquisa; 6)
Pedidos de prorrogação e afastamentos para treinamento; 7) Apresentação da solicitação do Departamento de
Engenharia Agrícola para providenciar professor para a disciplina ENG240; 8) Regras para distribuição de disciplinas;
9) Criação de disciplinas eletivas; 10) Discussão sobre alteração do nome do departamento; 11) Assuntos Gerais. 1)
Correção e aprovação de atas anteriores. O Presidente da Assembléia colheu as sugestões de alteração na ata 98 e em
seguida a submeteu à aprovação. O Prof. Antônio Maria propôs alteração na linha 41, acrescentando o texto “O Prof.
Joaquim propôs que o Chefe do DCC indique o Subchefe e que a indicação seja referendada pela Assembléia
Departamental. Proposta aprovada”. O Prof. Giacomin pediu que seja verificado na linha 52, se a data em que o Prof.
Antônio Maria foi a Viçosa foi dia 15 ou 16 de outubro. A ata da 98ª reunião foi aprovada. 2) Avisos e esclarecimentos.
O Chefe informou que o professor Luiz Henrique está na Flórida do período de 6 a 14 de novembro. O Prof. Giacomin
informou que foi terminada a transferência, para este prédio, do Laboratório de Eletrônica e do Laboratório de
Computação. Estão faltando apenas alguns equipamentos que ainda estão no NAR. Dois laboratórios de computação já
estão funiconando (LC02 e LC03). Para montar os outros dois laboratórios (LC01 e LC04) deverão ser refeitas as
instalações elétricas de ambos, tal como foi feito nos laboratórios LC02 e LC03, bem como a instalaçao elétrica das
bancadas novas que foram construídas para estes laboratórios. Todo o serviço de instalação elétrica será feito por
funcionários da UFLA. Já foi feito o pedido de compra do material necessário. No laboratório “hands on” ainda falta a
parte elétrica, a qual será feita juntamente com o serviço do LC01 e do LC04. O Prof. Guilherme informou que o
processo do mestrado encontra-se na PRPG da UFMG. 3) Subchefia. O Chefe indicou o Prof. Thiago para ser o
Subchefe do DCC. O Prof. Joaquim propôs aprovação. Proposta aprovada. O Prof. Rêmulo propôs a alteração da
prioridade do item 7 da pauta, para que este seja discutido antes do item 4. Proposta aprovada. 7) Apresentação da
solicitação do Departamento de Engenharia Agrícola para providenciar professor para a disciplina ENG240. O
Chefe apresentou a solicitação que foi realizada pelo Departamento de Engenharia Agrícola. Foi solicitada a substituição
da disciplina COM183 (Introdução à Computação) pela COM154 (Algoritmos e Estruturas de Dados I). Informou
também, que o prazo para se tomar uma decisão sobre o assunto foi até sexta-feira (9/11) e por isso a Chefia
encaminhou ofício à PRG informando que a disciplina COM183 para o curso de Engenharia Agrícola não seria mais
ofertada pelo DCC. Em substituição, a disciplina COM154 seria ofertada para este curso. O Chefe ressaltou que a
Assembléia é soberana e pode revogar esta decisão. O Prof. Joaquim propôs a troca da disciplina COM183 para o curso
de Engenharia Agrícola pela COM154, mas que seja enviado ofício ao Departamento de Engenharia Agrícola alertando
que poderão surgir problemas com esta alteração e que cabe a eles fornecerem mecanismos para os alunos atenderem
aos requisitos para a disciplina COM154. Além disso, deixar claro que o professor ministrante da disciplina estará de
posse deste documento ao surgir problemas com os alunos. O Prof. Rêmulo pediu que a chefia do DCC solicite também
que sejam verificadas as condições dos laboratórios utilizados pela disciplina, lembrando que esta não poderá ser
ministrada nos laboratórios do DCC porque estes são de uso exclusivo dos alunos dos cursos de Ciência da Computação
e Sistemas de Informação, de acordo com as normas do MEC. Proposta aprovada, com 1 voto contrário e 1 abstenção. O
Prof. Joaquim propôs a criação de uma comissão para estudar os problemas da disciplina COM183 juntamente com os
outros departamentos envolvidos e propor soluções. Proposta aprovada. Os membros para compor esta comissão são
Rêmulo, João Giacomin, Plínio e Reginaldo. 4) Aprovação de Relatórios de Viagem. O Chefe apresentou os relatórios
de viagem, um do Prof. Heitor, que foi à Viçosa no dia 30 de outubro, e três da Profa. Marluce, que foi à USP, em São
Carlos (SP), no dia 19 de outubro, participar de uma banca de mestrado; ao Centro Universitário La Salle, em Canoas
(RS), no dia 22 de outubro para proferir palestra, e a Gramado (RS), apresentar artigo em Congresso, ocorrido no
período de 24 a 27 de outubro. Os quatro relatórios foram aprovados. 5) Linhas de pesquisa. O Prof. Thiago
apresentou o levantamento realizado pela Câmara de Pesquisa sobre as linhas de pesquisa do DCC. Após discussão, foi
sugerido que seja feita uma consulta à Profa. Renata e ao Prof. Wilian sobre suas linhas de pesquisa. O Prof. Guilherme
lembrou que o Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Scolforo, questionou sobre as linhas de pesquisa do DCC, ressaltando que
há grupos de pesquisa com muitos membros e outros com poucos membros. Por isso, sugeriu que seja feito um convite
ao Pró-Reitor de Pesquisa para vir ao departamento para orientar melhor os professores sobre este assunto. O Prof.
Ahmed lembrou que o DCC tem dificuldades para ter projetos aprovados pela FAPEMIG e sugeriu que seja convidado o
Prof. Mário Guerreiro, que é membro da FAPEMIG, para vir ao departamento e orientar em como elaborar projetos de
pesquisa para a FAPEMIG que tenham mais chances de serem aprovados. O Prof. Guilherme sugeriu que seja solicitado
que haja um representante do Sul de Minas na FAPEMIG. 6) Pedidos de prorrogação e afastamentos para
treinamento. O Chefe leu ofício enviado pelo Prof. Bruno à Chefia, onde pede prorrogação do prazo de seu afastamento
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para o doutorado, e submeteu-o à avaliação da Assembléia. Houve 1 voto favorável, 8 contrários e 4 abstenções.
Portanto, a prorrogação do afastamento não foi concedida. O Chefe comentou que o Prof. Cristiano estará fazendo seu
exame de qualificação para o doutorado em meados de 2008, quando completará 2 anos no doutorado e por isso
precisaria de um afastamento para se dedicar a seus estudos. Além disso, o Prof. Paulo Bermejo está completando o
terceiro ano no doutorado e terá que realizar seu exame de qualificação no próximo ano; os professores Joaquim e
Rudini também estão terminando o doutorando. Após discussão, surgiram três propostas. O Prof. Heitor propôs a
realização de rodízio de liberação em tempo integral de 6 meses entre os professores doutorandos para que adiantem
suas teses. Houve 4 votos favoráveis, 5 contrários e 3 abstenções. O Prof. Giacomin propôs a liberação por 6 meses, em
tempo integral, no primeiro semestre de 2008, dos professores Paulo Henrique e Cristiano. Houve 5 votos favoráveis, 3
contrários e 5 abstenções. O Prof. Ahmed propôs que o afastamento por 6 meses seja condicionado a algum tipo de
compromisso dos afastados, como por exemplo, que o professor que for liberado em um semestre assuma o
compromisso de concluir seus trabalhos para qualificação ou defesa de tese neste tempo. Caso não alcance o objetivo,
que no semestre seguinte seja responsável por carga horária dobrada para compensar os professores que assumiram suas
disciplinas enquanto ele estava afastado. Houve 3 votos favoráveis, 7 contrários e 3 abstenções. A proposta do Prof.
Giacomin foi aprovada. 8) Regras para distribuição de disciplinas. O Prof. Antônio Maria apresentou as regras de
distribuição de disciplinas elaboradas pela Câmara de Graduação, que começarão a vigorar no primeiro semestre de
2008. O Prof. Monserrat propôs a aprovação dos itens de 1 a 9 das regras com as alterações sugeridas. Proposta
aprovada. As alterações sugeridas foram as seguintes. No item 7, acrescentar a palavra “obrigatória” após “disciplina” e
enfatizar melhor a situação onde pode ocorrer. No item 9, substituir a palavra “decididos” por “avaliados” e acrescentar
no final “e aprovados pela Assembléia”. O Prof. Rêmulo propôs que seja incluído um item explicitando a necessidade
do rodízio dos professores entre os turnos diurno e noturno. Houve 8 votos favoráveis e 4 contrários. Proposta aprovada.
11) Assuntos Gerais. O Prof. Heitor informou que recebeu carta da CAPES solicitando professores orientadores para o
período de janeiro a março, quando haverá alunos de graduação de Angola visitando a UFLA. Há duas áreas possíveis
para orientação: Bioinformática e OpenSource. O Prof. Thiago já manifestou interesse em orientar alunos em
Bioinformática e os professores Antônio Maria e Monserrat manifestaram interesse em OpenSource. O Prof. Guilherme
informou que foi convidado para participar de projeto com a IBM/Índia e por isso, estará ausente alguns dias de
novembro, pois estará viajando para Índia, Austrália e Dubai. O Prof. Heitor perguntou como ficaria a situação das aulas
na graduação. Ele disse que colocaria um ex-aluno para dar aula. O Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral do
DCC, às onze 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, 12 de novembro de 2007.
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