
 

ATA DA 246ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

UFLA, 28 de maio de 2014. 

 

Página 1 de 3 

 

Realizada às treze horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de maio 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: Ahmed Ali Abdalla Esmin, Ana 

Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, Bruno de 

Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra Rodríguez, Eric Fernandes de Mello 

Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Luiz 

Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, 

Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renato Ramos da Silva, Ricardo 

Terra Nunes Bueno Vilella, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales 

Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira e Wilian Soares Lacerda; da 

representante discente da graduação, Fernanda Guimarães Costa; e do 

representante técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O Prof. 

Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e 

Esclarecimentos; 3. Renovação de docência voluntária; 4. Novos cursos de 

engenharias da UFLA; 5. Comissão para estudo sobre carga horária do DCC; 6. 

Workshop do DCC. Item 1. Assuntos Gerais, A) a Representante discente 

informou que o CA está organizando uma visita técnica ao LEMAF e solicitou que 

um professor os acompanhem. Prof Rêmulo se prontificou. Item 2. Avisos e 

Esclarecimentos, A) Prof. Joaquim justificou a ausência dos professores André 

Pimenta e Paulo Henrique; B) Apresentou Luiza Junqueira, nova servidora 

técnica que irá atuar na secretaria, e informou que a intenção da chefia é solicitar 

mais técnicos para o departamento para atuar junto aos alunos nos laboratórios; 

C) Informou que será aberto o edital para seleção de professor substituto do 

departamento e que deverá ter início obrigatoriamente no 15/6, por questão do 

período eleitoral, e com isso tanto o professor Eric como o próprio não poderão 

participar por já terem compromissos marcados na data, com isso ele solicita 

candidatos para substituírem os dois.  Os professores Demóstenes e Thomaz se 

prontificaram para a tarefa; D) Prof. Zambalde questionou sobre os 

computadores e equipamentos prometidos para o DCC, prof. Joaquim informou 

que o processo estava em andamento e que devem ser adquiridos realmente só 

mais ao final do ano. Item 3. Renovação de docência voluntária, prof. Joaquim 

apresentou as solicitações de renovação de docência voluntária dos discentes 

Adalberto Mandes e João Paulo de Araújo, as solicitações foram aprovadas por 

unanimidade. Profa. Ana Paula chegou às 14h30. Item 4. Novos cursos de 

engenharias da UFLA, prof. Wilian continuou a apresentação sobre os novos 
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cursos na área de engenharia, iniciada na última reunião, apresentando a 

proposta de currículo para o curso de Engenharia da Computação.  Prof. Heitor 

chegou às 14h45. Prof. Joaquim informou que quatro cursos, Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Materiais, já são 

certos de serem criados enquanto dois estão em processo de acordo com o MEC: 

Engenharia Física e Engenharia da Computação.  Prof. Joaquim argumentou que é 

importante que a responsabilidade da disciplinas básicas de Algoritmos para as 

Engenharias fiquem sob a responsabilidade do DCC, pois se elas ficarem sob 

responsabilidade do DEG, eles obrigatoriamente levarão as vagas de professor 

definidas para atender as disciplinas e terão um maior poder de negociação 

frente a reitoria, por estarem assumindo as mesmas. Informou que a 

preocupação manifestada referente ao alto índice de reprovação não deve ser 

ampliada, pois está sendo prática do departamento em sua gestão não aumentar 

o número de vagas em disciplina, ou criar novas turmas, para alunos repetentes, 

além do percentual definido pela universidade e capacidade do departamento. 

Prof. Wilian apresentou o planejamento de aquisição de infraestrutura para 

atendimento as necessidades dos novos cursos de engenharia. Prof. Tales 

questionou porque há laboratórios com capacidade para 20 alunos e outros para 

30 alunos. Prof. Wilian explicou que os laboratórios de 20 alunos estão previstos 

para serem os de eletrônica e o de 30 alunos serão os de computação.  Prof. Tales 

criticou essa situação, informando a necessidade de se manter um padrão de 20 

alunos por turma prática. Professores André Zambalde e Rêmulo apresentaram 

preocupação em relação a aumento da carga horária do departamento. Prof. 

Heitor manifestou preocupação não apenas em relação a carga horária, que 

poderá ficar em média em 14 horas, mas também em relação a qualidade de vida 

dos professores, trabalhando com turmas muito cheias, e que o departamento 

deve lutar para obter melhorias em relação a esses aspectos. Prof. Joaquim 

explicou que há espaço para diminuição da carga horária, uma vez que a maior 

parte das disciplinas do DCC no curso de Engenharia de Computação encontram-

se mais ao final do curso e isso implica em grande potencial para turmas 

conjuntas com BCC e/ou BSI. Além disso, comentou que as disciplinas de 

Projetos preveem uma carga horária que ele considera elevada, podendo ser 

tratada de outra maneira pelo departamento.  Prof. Joaquim pontuou que, 

mesmo que não sejam unificadas as turmas, a carga horária será mantida, pois a 

criação dos cursos prevê carga próxima a 12 horas semanais por docente para o 

DCC. Assim, em sua visão, não haverá prejuizos para o DCC, mas ele entende que 
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é possível negociar a destinação de mais vagas, com o alerta, inclusive, de que as 

vagas não são suficientes para atender a real demanda da universidade, no que 

diz respeito à taxa de reprovação nas disciplina de Algoritmos. Profa Ana Paula 

saiu às 15h55. Prof. Heitor questionou aos professores Joaquim e Wilian, que 

fizeram parte da comissão para criação dos cursos de engenharias porque eles 

não se manifestaram contrários à situação. Prof. Joaquim esclareceu que a 

comissão de criação das engenharias não seria o fórum mais adequado, pois ali 

seria uma disputa com colegas de outros departamentos, alguns mais 

prejudicados que o DCC, inclusive. Em sua opinião, o DCC pode e deve enviar 

reclamação à reitoria, na busca de corrigir os problemas apontados pela 

assembleia. Prof. Heitor saiu às 16h14. Após discussões, prof. Joaquim propõs 

que a chefia, com o apoio dos professores Neumar e André Zambalde, elabore um 

documento endereçado à reitoria, apresentando os problemas apontados e 

solicitando mais mais vagas.  A proposta foi aprovada por unanimidade. Item 5. 

Comissão para estudo sobre carga horária do DCC, será discutido na próxima 

reunião. Item 6. Workshop do DCC, será discutido na próxima reunião. Assim, o 

Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 16 horas e 25 

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, 28 de maio de 2014. 


