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Realizada às nove horas e quarenta minutos do dia trinta de junho de dois mil e 

quatorze, na sala de Seminários II 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, Denilson Alves Pereira, Eric Fernandes de Mello 

Araújo, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Marluce Rodrigues Pereira, João Carlos 

Giacomin; Neumar Costa Malheiros; Paulo Henrique Bermejo; Raphael Winckler de 

Bettio, Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Vilella, Tales Heimfarth, 

Thomaz Chaves de Andrade Oliveira e Wilian Soares Lacerda; e do representante 

técnico administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim apresentou os 

itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e Esclarecimentos; 3. Referenda da 

aprovação de docência voluntária; 4. Revisão do período de afastamento do Prof. 

Tales para pós-doutorado; 5. Pedido de afastamento para doutorado Prof. Hermes; 6. 

Novos cursos de engenharia da UFLA – apresentação do texto da comissão; 7. 

Comissão para estudo sobre carga horária do DCC; 8. Workshop do DCC. Item 1. 

Assuntos Gerais, A) Profa. Marluce informou que a porta lateral estava aberta no 

último fim de semana. Prof. Wilian complementou afirmando que na última quinta-

feira, quando estava saindo do departamento as 23:00, teve que voltar para apagar as 

luzes do Laboratório de Computação IV, que estava aberto e vazio; B) Profa. Ana 

Paula informou que os dias de jogos do Brasil na copa são considerados como recesso 

escolar e que tem professor ministrando aula na parte da manhã; C) Profa. Ana Paula 

informou que na reunião do CEPE foi aprovado o afastamento do prof. Eric, e 

informou que a Universidade está incentivando o afastamento de professores para 

capacitação com novas vagas de professores equivalentes e que seria ideal o 

departamento buscar obter vagas de prof. substituto para novos afastamentos, também 

pediu que seja solicitada uma vaga para a prof. Juliana, que se encontra afastada. Prof. 

Joaquim comentou que seria complicado fazer essa solicitação, pois a princípio o 

substituto só atuaria por cinco meses e teria que ficar dois anos sem poder prestar 

nova seleção. Complementou que isso só seria interessante se o afastamento da profa. 

Juliana fosse prorrogado, o que depende de interesse da mesma e de autorização da 

assembleia; D) Profa. Ana Paula informou que essa semana começam as defesas de 

TCC, e passou instruções gerais para o processo de avaliação; E) Prof. Ricardo pede 

que seu pedido de afastamento para pós-doutorado entre como pauta na próxima 

assembleia e questionou a norma de afastamento para pós-doutoramento do DCC no 

que diz respeito ao impedimento de afastamento de professores em estágio probatório 
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(Parágrafo 1º do Art. 2 da Resolução da Assembléia Departamental DCC/UFLA nº 

01/2010). Prof. Ricardo alega que o seu direito ao afastamento para pós-doutorado é 

assegurado pela lei superior (Art. 30, Inciso I, da Lei nº 12.772). F) Prof. Ahmed 

relatou como foi proveitoso sua apresentação de seminário e visita técnica na França, 

chamou a atenção para a necessidade da reitoria apoiar o pós-doutoramento, liberando 

substitutos para este fim; G) Prof. Giacomin chamou atenção para o aumento da carga 

horária com o surgimento dos novos cursos de Engenharia, apontando que soluções 

utilizadas para o DCC até o momento para redução de carga horária deverão parar de 

funcionar com a implantação dos cursos de Engenharia;  H) Prof. Giacomin citou os 

problemas que vem enfrentando com o sistema SIPAC e a falta de esclarecimentos 

sobre as transações realizadas no mesmo; I) Prof. Giacomin relatou algumas falhas de 

planejamento na obra realizada no DCC, Prof. Wilian comentou que o projeto da obra 

não passou pela assembleia departamental;  J) Prof . Paulo Bermejo chamou a atenção 

para o Plano Estratégico de Pesquisa do DCC, fez um pedido para o departamento 

apoiar o programa de mestrado e conseguir apoio financeiro da reitoria para reativar 

este programa. Item 2. Avisos e Esclarecimentos, A) Prof. Joaquim informou que 

também se surpreendeu com a finalização dos recursos para o planejamento 

estratégico do departamento, uma vez que a previsão inicial era que o mesmo durasse 

até o final do ano. Complementou afirmando que a falta de uma maior preparação do 

DCC deveu-se ao fato de que somente agora a equipe de técnicos administrativos 

encontra-se mais adequada às necessidades administrativas do DCC. Além disso, 

informou que a Chefia possui a intenção de estabelecer um programa de extensão, 

com vistas a repôr os recursos para esse planejamento,  e que irá buscar apoio 

financeiro da reitoria, com apoio de colegas; B) Prof. Joaquim esclareceu que existe 

uma norma para afastamentos, encaminhada aos professores por e-mail, mas que o 

DCC não possui uma política ou planejamento, apenas uma planilha de interesses 

disponível no Google Drive. Ressaltou que esse documento não foi aprovado, e que 

algumas alterações devem ser feitas nas próprias normas. Por fim, deixou público sua 

opinião que: i) quaisquer treinamentos de curta duração (dois a três meses) que não 

interfiram em atividades didáticas, tem não apenas o apoio mas seu incentivo; ii)  em 

sua opinião, o DCC deveria liberar ao menos 10% de seu corpo docente para 

treinamento, independente da existência de professor substituto para a vaga. C) Prof. 

Joaquim apresentou mensagem recebida da reitoria parabenizando ao prof. Ahmed, 

cujo aplicativo Sentibol gerou matéria nos jornais Estado de Minas e Correio 

Brasiliense, e ao DCC, por sua evolução. Complementando, Prof. Joaquim comentou 

sobre sua presença na inauguração da Agência de Inovação do Café e que o DCC foi 
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citado duas vezes nos slides do evento, e mais duas vezes na fala do reitor. Buscou 

ressaltar com isso que o DCC tem melhorado e ampliado sua imagem junto aos outros 

órgãos, bem como tem surgido várias oportunidades de parceria com o DCC. 

Acrescentou que durante o evento soube de bolsa de pós-doutoramento disponível 

para a área de Bioinformática a nível de pós-doutorado, em Delaware; D) Prof. 

Joaquim expôs a carta de serviços dos técnicos-administrativos, apresentando 

esclarecimentos sobre o assunto. Informou que tão logo seja finalizada, com a 

inclusão das atribuições dos técnicos Luciano e Lélia, a mesma será encaminhada aos 

professores;  F) Prof Joaquim apresentou justificativa de ausência dos professores 

Luiz Henrique; José Monserrat, Raphael e Rêmulo. Item 3. Referenda da aprovação 

de docência voluntária, Foi apresentada a proposta de docência voluntária do aluno 

Michel Melo da Silva para ministrar a disciplina de Linguagens de Programação, sob 

orientação do prof. André Saúde. A proposta foi aprovada por unanimidade. Item 4. 

Revisão do período de afastamento do Prof. Tales para pós-doutorado, Prof. 

Tales comenta que conseguiu projeto e bolsa para afastamento, mas está encontrando 

problemas com aluguel e trânsito na cidade de Paris. Faz um pedido a assembleia, que 

caso não consiga resolver sua situação, seu afastamento possa ser adiado de outubro 

de 2014 para fevereiro de 2015. O pedido foi aprovado por unanimidade. Item 5. 

Pedido de afastamento para doutorado Prof. Hermes, Prof. Hermes apresentou 

pedido de afastamento para doutoramento na área de Redes Dinâmicas junto à 

Université de Technologie de Compiègne, no interior da França, uma instituição que 

já possui parceria com a UFLA em outras áreas. Prof. Joaquim complementou 

informando que foi solicitado uma vaga de professor substituto e que a mesma foi 

disponibilizada. O pedido foi aprovado por unanimidade. Item 6. Novos cursos de 

engenharia da UFLA – apresentação do texto da comissão, Prof. Joaquim informa 

que foi nomeada uma comissão formada pelo mesmo, Prof. Neumar e Prof. Zambalde 

que redigiram um texto à reitoria informando os problemas para o departamento na 

criação dos novos cursos de Engenharia, o texto foi lido aos presentes e aberto espaço 

para discussão. Prof. Ahmed comentou que o texto foi muito bem escrito e que deve-

se ressaltar o objetivo de carga horária de 8 horas semanais por professor e que o 

número de professores solicitados deve ser citado; Prof. Paulo Bermejo diz que 

alteraria o texto, acrescentando uma condicional para a realização, justamente no 

sentido apontado pelo prof. Ahmed. Prof. Ricardo comentou que deve-se citar que 

muitos professores já dividem sala; Prof. Joaquim esclarece que o projeto do terceiro 

andar já está em andamento e que o enfoque do mesmo é a criação de gabinetes para 

professores; Prof Wilian diz que há incoerência no item que cita a diminuição no 
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rendimento do departamento, comenta que o trabalho em 3 turnos é ilegal e deve ser 

retirado do texto, propõe não comentar que o curso de Sistemas de Informação deva 

ser passado para diurno;  Prof. Raphael chegou às 11:29; Prof. Ana Paula afirmou que 

o trabalho em 3 turnos não é necessariamente ilegal para professores com DE, 

havendo a opção de compensar horas, e que na CLT é ilegal. Prof . Eric diz que não 

deve-se citar o numero de professores solicitados à reitoria, como apresentado pela 

comissão, deixando espaço em aberto para a negociação. Comentou ainda que o 

problema de docente atuando em três turnos não deva ser mencionado de forma tão 

direta e enfática, para evitar eventuais questionamentos legais à chefia. Prof. Paulo 

Bermejo sugere que o problema de trabalho em três turnos deve sim ser reportado à 

reitoria por escrito, até para evitar que a chefia fique o ônus, por omissão. Profa Ana 

Paula sugere que a carta seja enviada após o envio do curso de Engenharia da 

Computação para vestibular, em cerca de três meses; Prof . Joaquim informa que o 

projeto de criação já irá ser avaliado hoje e que em sua opinião o momento de envio é 

agora. Terminada a discussão, prof. Joaquim colocou em votação as propostas.  A 

proposta dos professores Paulo Bermejo e Ahmed de solicitar a liberação de vagas 

para manter o departamento com 8 horas, informando o número de vagas necessárias, 

foi aprovada com 12 votos a favor, 7 votos contrários e 1 abstenção. A proposta do 

Prof Wilian de que não se comente a mudança de turno de BSI para diurno não teve 

apoio. O representante técnico-administrativo Anderson saiu às 11:42; Professor 

Giacomin saiu às 11:54; A proposta do Prof Eric para amenizar o texto no que diz 

respeito à questão de existência de docentes atuando em três turnos foi rejeitada, com 

4 votos a favor; 13 votos contra e 1 abstenção. Item 7. Comissão para estudo sobre 

carga horária do DCC, Prof. Wilian sugeriu que a comissão fosse composta pelos 

representantes de área. Prof. Zambalde sugeriu que também fizesse parte o prof. 

Antonio Maria, que abordou o assunto em lista de discussão. Prof. Neumar sugeriu a 

participação da vice-chefia, para representar a administração do DCC. Após 

discussões, ficou definida a comissão da seguinte forma: Prof. Antonio Maria como 

presidente, com a presença dos professores Bruno, Neumar e Sanderson, e contando 

ainda com a participação do Prof. Eric, como subchefe. Item 8. Workshop do DCC 

será discutido na próxima reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a 

Assembleia Ordinária do DCC, às 11 horas e 59 minutos, e, para constar, eu, Luiza 

Arantes Junqueira, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada 

pelos presentes à reunião de aprovação. Lavras, 30 de junho de 2014. 


