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Realizada às treze horas e quarenta minutos do dia trinta de abril de dois mil e 

quatorze, na sala de Seminários I do Departamento de Ciência da Computação (DCC), 

sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro Uchôa, Chefe do DCC, com a presença 

dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André 

Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de 

Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra Rodríguez, Heitor Augustus Xavier Costa, 

Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa 

Malheiros, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo 

Maia Alves, Renato Ramos da Silva, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira e Wilian 

Soares Lacerda; das representantes discentes da graduação, Bárbara Barbosa de 

Oliveira, Fernanda Guimarães Costa; da representante discente da pós-graduação, 

Karen Aline Alves Bezerra; e do representante técnico administrativo, Anderson 

Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 

2. Aprovação das atas da reuniões 241 e 242; 3. Avisos e Esclarecimentos; 4. 

Aprovação de projetos de pesquia; 5. Defesas de TCC em BCC e BSI; 6. Horários das 

disciplinas ofertadas pelo DCC ao PPGCC; e 7. Divisão de professores em áreas. 

Item 1. Assuntos Gerais, A) Prof. Wilian informou que o colegiado de pós 

graduação em Ciência da Computação irá abrir edital de inscrições para professores 

que estejam interessados em participar do programa. Antes irá avaliar os interessados, 

solicitando que os mesmos preencham um formulário que será enviado por e-mail 

para a lista de professores do DCC; B) Prof. Heitor comentou e deu ciência que houve 

um comentário na lista dos professores da Universidade de que 12 horas de aula na 

graduação não seria normal; C) A representante discente Barbara informou que no 

ano anterior o Centro Acadêmico solicitou ajuda do departamento para a organização 

de um evento na área de Ciência da Computação, ao qual foram informados que havia 

viabilidade apenas no ano seguinte. Com isso eles estão se organizando, com auxílio 

do prof. André Pimenta, para a organização deste evento, e irão precisar do apoio 

auxílio do departamento; D) Profª. Ana Paula informou que foi apresentada a proposta 

na PRG da mudança do curso de BSI para diurno, entretanto não foi aprovada, pois 

houveram votantes que se abstiveram, pois queriam mais esclarecimentos, sem no 

entanto ter sido dado espaço para tal. Prof. Joaquim informou que pretende agendar 

reunião com a reitoria, junto com profª. Ana Paula, para tratar a questão de migração 

de BSI para o diurno.  2. Avisos e Esclarecimentos,  A) Prof. Joaquim informou que 

faz parte de uma comissão que irá propor modificações no “Manual de Normalização 

e Estrutura de Trabalhos Acadêmicos”, solicitando aos membros da assembleia que 

encaminhem sugestões sobre o tema para ele; B) Prof. Joaquim justificou as ausências 

dos professores Denilson, Ricardo, João, Luiz Henrique e Tales; 3. Aprovação das 



 

ATA DA 244ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

UFLA, 30 de abril de 2014. 

 

Página 2 de 3 

 

atas das reuniões 241, 242 e 243, será tratado em próxima reunião. 4. Aprovação de 

projetos de pesquisa, Prof. Joaquim apresentou os projetos com algum tipo de 

financiamento, para a aprovação pela Assembleia, conforme segue: “Sistema de 

controle digital para veículo aéreo não tripulado” (Prof.  Wilian), “Projeto de 

desenvolvimento de um time de hóquei de robôs para a equipe Troia”  (Prof. Wilian) 

e “Segurança computacional e computação forense em dispositivos móveis” (Prof. 

Joaquim). Prof. Joaquim informou que há projetos que ainda se encontram com a 

Câmara de pesquisa. Prof Paulo propôs que os mesmos sejam aprovados, caso 

recebam parecer favorável da Câmara de pesquisa. Prof. Joaquim propôs que para os 

projetos de pesquisa financiados a aprovação seja feita diretamente pela chefia sem 

necessidade de passar pela Assembleia, caso não haja impedimentos, de maneira 

similar ao que já ocorre com os Projetos de Extensão. Nesses casos, a chefia se 

comprometeria a informar aos professores quais os projetos aprovados por e-mail ou 

em reunião da A.D. Prof. Bermejo propôs que o mesmo procedimento seja adotado 

para os projetos com parecer favorável da Câmara de Pesquisa. As propostas foram 

aprovadas com unanimidade. 5. Processo de redistribuição do prof. Humberto - 

Parecer da Comissão, prof. Joaquim informou que a defesa da proposta de trabalho 

do prof. Humberto para a redistribuição ocorreu no dia 26/4/2014, e que a Banca, 

composta pelos professores Joaquim, Raphael e Tadayuki (Departamento de 

Engenharia) emitiu um parecer favorável, o qual deve ser apreciado e aprovado por ao 

menos 2/3 dos membros da Assembleia Departamental. Após leitura do parecer pelo 

prof. Joaquim, Profª Ana Paula propôs que se aprovasse o pedido de redistribuição do 

Prof. Humberto. A proposta foi aprovada, por 22 dos 32 membros da Assembleia 

Departamental, por unanimidade. 6. Eleição de Coordenador de Pós-Graduação 

Lato-sensu, prof. Joaquim explicou que de acordo com as normas da PRPG o 

coordenador de curso de pós-graduação lato-sensu deve ser eleito, com isso o prof. 

Joaquim se apresentou como candidato para a coordenação do curso de “Uso 

Educacional da Internet” e a profª Ana Paula se apresentou como candidata para a 

coordenação do curso de “Produção de Material Didático Usando Linux 

Educacional”, foi aberto para a votação e os candidatos foram eleitos por 

unanimidade, por meio de aclamação. 7. Divisão de professores em áreas, prof. 

Raphael explicou as premissas que foram utilizadas pela comissão para distribuição 

dos professores entre as áreas, em seguida apresentou a proposta de distribuição, 

anexa a esta ata. Explicou que, foi adotada a carga horária de 12 horas semanais e que, 

ao menos na etapa inicial, os professores poderão ficar em até duas áreas, definindo 

uma como primária, com 8 horas de atuação. Acrescentou ainda que, para atender a 

uma solicitação da chefia de minimizar a distribuição de professores em duas áreas, a 
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comissão propôs mudar a disciplina GCC124 (Computação Gráfica) da área de 

Sistemas de Computação para a área de Fundamentos de Programação. Prof. Joaquim 

informou da necessidade da assembleia entender que como o DCC encontra-se em um 

processo novo, é necessário um período de maturação e adaptação e que ajustes serão 

necessários com a implantação dos novos currículos de BCC e BSI. Comentou ainda 

que ajustes poderão ser efetuados pontualmente com o auxílio das vagas que o DCC 

receberá para atender os novos cursos de Engenharia. Na sequência, foi aberto espaço 

para tirar dúvidas. Prof. Joaquim informou que o prof. Ricardo solicitou mudança, 

passando 4 horas para a área de Sistemas de Informação, área na qual tem interesse na 

ministração de eletivas. Prof. André Pimenta chamou a atenção para o fato que a área 

de Fundamentos de Computação terá que ser ampliada, pois com o novo currículo 

BSI passará a ter também LFA e Teoria da Computação. Após discussões,  Profª Ana 

Paula propôs que a distribuição seja aprovada do modo como se encontra. Prof. André 

Pimenta propôs que a assembleia se comprometa para que seja feita uma distribuição 

igualitária de carga horária entre as áreas, fazendo devidos ajustes, quando necessário. 

Prof. Raphael propôs que um professor pudesse ministrar disciplinas de outras áreas, 

caso fosse de seu interesse. Prof. Joaquim propôs que que para isso bastaria que o 

professor tivesse o aval de sua área e da área à qual pertencia a eletiva. As propostas 

apresentadas foram aprovadas por unanimidade. Prof. Joaquim informou que dia 16 

de maio é o prazo para modificações nas estruturas currriculares dos cursos para o 

próximo semestre. Dessa maneira, a próxima reunião da A.D. terá um item para 

reavaliação das eletivas ofertadas pelo DCC, já com propostas e sugestões de novas 

eletivas pelas áreas. Prof. Joaquim solicitou inclusão de item de pauta para aprovação 

de banca de concurso, o que foi aceito pelos presentes. Item 8) Aprovação da Banca 

de Concurso na área de Fundamentos de Computação e Algoritmos, Prof. 

Joaquim apresentou a seguinte composição da banca para o concurso na área de 

Fundamentos de Computação e Algoritmos: profa. Ana Paula (presidente), prof. 

Joaquim (vice-presidente), prof. Heleno Fülber (membro externo - UFPA), profa. 

Lorena Sophia Campos de Oliveira (membro externo - UFVJM) e prof. Rodrigo 

Duarte Seabra (membro externo - UNIFEI),  e como suplentes o prof. André Pimenta, 

prof. Raphael e prof. Leonardo Andrade Ribeiro (membro externo - UFG). A banca 

foi aprovada por unanimidade. Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia 

Ordinária do DCC, às 15 horas e 45 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva 

Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos 

presentes à reunião de aprovação. Lavras, 30 de abril de 2014. 


