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Realizada às sete horas e quarenta minutos do dia dezoito de Julho 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz 
Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, 
Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta 
de Moraes Júnior, João Carlos Giacomin, 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 Villela, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, 
Tales Heimfarth, e Wilian Soares Lacerda; da representante discente da 
graduação, Barbara Barbosa de Oliveira; e do representante técnico 
administrativo, Anderson Laudelino Pereira. O Prof. Joaquim 
apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e 
Esclarecimentos; 3. Aprovação das atas das reuniões 245, 246 e 247; 4. 
Candidatura do DCC/UFLA para sediar o CSBC em 2017; 5. Workshop 
do DCC; 6. Afastamento para pós-doutorado de 3 meses do Prof. 
Ricardo Terra de 08/12/2014 a 06/03/2015; 7. Distribuição de 
Disciplinas do DCC. Item 1. Assuntos Gerais. A) O Prof. João Giacomin 
solicitou um monitor para a disciplina de Eletrônica, disse já haver 
candidato para a vaga, Prof. Joaquim informou que existe uma 
pontuação para a distribuição das vagas de monitoria, mas que em 
2013/2 não houve essa avaliação, por causa da greve dos técnicos. B) 
Prof. Hermes reclamou da rede de internet na sua sala, informando a 
necessidade de reparo, já que a mesma vai ser ocupada por outro 
professor. Prof Luiz Henrique também reclamou da rede do 
departamento, informando a necessidade da mesma ser refeita. C) 
Profa Marluce disse que o calendário de 2014/2 foi aprovado na última 
reunião do CEPE, com o semestre iniciando no dia 18 de agosto e 
terminando em 19 de dezembro. D) Prof. Raphael informou que 
gostaria que seu orientado escrevesse um relatório técnico no lugar da 
monografia, solicitando que seja definido formalmente como deve ser 
o relatório técnico, já que nunca foi feito no departamento. Prof. 
Joaquim disse que existe uma comissão responsável, da qual ele faz 
parte, por definir as normas do Trabalho de Conclusão de Curso na 



UFLA, que está definindo tais normas e que pode-se seguir as normas 
da ABNT. E) O técnico administrativo Anderson informou que as Atas e 
Portarias do Departamento já estão disponíveis no site, e que deve-se 
cadastrar senha e usuário, pois o acesso é restrito aos funcionários do 
Departemento. Profa Ana Paula disse que não vê problemas em todos 
os integrantes da UFLA terem acesso aos documentos, sugerindo que 
se utilize o sistema de autenticação da UFLA. Prof Joaquim pediu a 
verificação da possibilidade da divisão dos usuários do WordPress em 
grupos, utilizando essa autenticação. F) Profa Ana Paula disse que na 
reunião do CEPE decidiu-se que agora os alunos do primeiro período 
do mestrado ou doutorado podem se inscrever em programas de 
docência voluntária; Profa. Ana Paula esclareceu decisões tomadas 
sobre a premiação de Mérito Acadêmico na reunião do CEPE, 
questionando os critérios sugeridos pela PRG e sugerindo, caso os 
alunos tenham interesse, que se mobilizem via Centro Acadêmico para 
que o critério não fique baseado somente em nota. G) Prof. André 
Pimenta disse que se preocupa com a condição das redes do 
Departamento em relação ao ENADE, sugeriu que deve haver um apoio 
de todos do Departamento para que esse problema não interfira na 
nota dos cursos. Prof Joaquim disse que vai solicitar uma certificação 
dos pontos de redes do DCC, bem como a troca de vários pontos para 
Cat6. Item 2. Avisos e Esclarecimentos, A) Prof. Joaquim apresentou 
justificativa de ausência do Prof Demóstenes. B) Prof Joaquim 
informou do casamento da ex-professora Lívia e da arrecadação para 
compra de um presente para a mesma; C) Prof. Joaquim informou que 
foram criadas as disciplinas eletivas solicitadas e que os solicitantes 
devem alterar a ementa das disciplinas, principalmente as que serão 
ofertadas esse semestre. Profa Marluce descreveu como deve ser feito 
o processo. D) Prof Joaquim solicitou sugestões para o melhor local 
para a instalação do aparelho de TV.  O próprio comentou que gostou 
da sugestão anterior do prof. Ahmed de colocar a TV na entrada do 
Departamento com as informações do DCC, como uma espécie de 
mural eletrônico, mas estava receoso de não haver conteúdo suficiente. 
Prof. Ricardo comentou que haveria sim conteúdo, mas questionou 
quem seria o responsável pela atualização dos arquivos da TV, uma vez 
que seria preciso gerar novas imagens. Prof. André Pimenta comentou 
que existe um bolsista da ASCOM no departamento que poderia  ser o 
responsável pela atualização das informações. Prof. Joaquim informou 
então que irá adotar essa abordagem, providenciando um suporte 
seguro para a TV, nos moldes dos existentes na Cantina da UFLA. A 
representante discente Fernanda chegou às 08:33. Prof. Joaquim 
solicitou autorização à AD para participação com direito a voz para o 



prof. Monserrat, oficialmente em férias. Autorização foi concedida. 
Item 3. Aprovação das atas das reuniões 245, 246 e 247. Atas 245 e 
246 aprovadas por unanimidade. Prof Heitor chegou às 9h. Ata 247 
aprovada por unanimidade. Item 4. Candidatura do DCC/UFLA para 
sediar o CSBC em 2017. Prof. Joaquim apresentou o interesse de 
vários docentes do DCC em trazer o Congresso da Sociedade Brasileira 
da Computação (CSBC) para o DCC, em 2017, para comemorar os 20 
anos do BCC, 10 anos do BSI e 5 anos do mestrado. Chamou a atenção 
para a importância do apoio da AD e da reitoria para que o pedido para 
sediar a CSBC seja aprovado. Prof. Pimenta chamou a atenção que a 
proposta apresente as questões logísticas, incluindo transporte e 
capacidade da rede hoteleira. Profa. Ana Paula informou da existência 
de ônibus da UFLA com transporte diário entre Lavras e Belo 
Horizonte. Prof. Wilian falou sobre a realização do evento em 2007, 
apontando as dificuldades de organização, ressaltando que deu muito 
trabalho e chamando a atenção que quem for ficar na organização vai 
precisar dedicar muito tempo para que o evento seja bem sucedido. 
Reclamou da ausência de um órgão da UFLA para dar suporte à 
organização de eventos. Ele considerou ainda que o ganho indireto 
para o DCC será muito grande, mas que vai exigir muito sacrifício da 
comissão. E que ser for para a AD apoiar a candidatura, que já se 
definam os membros da comissão organizadora. Prof. Monserrat 
chamou a atenção para o papel do coordenador geral, que funciona 
como uma espécie de pára-raios, atraindo todas os problemas para si. 
Chamou a atenção também para o fato que seria importante que os 
membros da comissão realizassem um curso de organização de 
eventos. Prof. Wilian questionou quem do DCC se candidataria para 
participar da comissão. Ficou definida a seguinte comissão responsável 
pela organização do evento: Joaquim, Saúde, Luiz Henrique, Ana Paula, 
Juliana, Monserrat, André Grutzmann e Heitor, sob a presidência do 
primeiro. Prof Joaquim colocou a proposta em votação, que foi 
aprovada com 2 abstenções. Prof. Rêmulo se absteve, pois estará se 
aposentando por essa época. Prof. Hermes se absteve, pois estará 
afastado para doutoramento no período. Item 5. Workshop do DCC, 
Prof Joaquim ressaltou que faz tempo que o evento não ocorre devido à 
carga horária do departamento e principalmente por conta do 
calendário de reposição da greve, que não tem deixado períodos não-
letivos suficientes para a realização desse evento. Ele sugeriu o 
adiamento do evento para o próximo ano, quando o calendário estará 
regularizado, a proposta foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade. Item 6. Afastamento para pós-doutorado de 3 meses 
do Prof. Ricardo Terra de 08/12/2014 a 06/03/2015, Prof. Ricardo 



apresentou pedido de afastamento para pós-doutorado na University 
of Lille-1, França. No período de 8/12/2014 a 6/3/2015. Na proposta, 
consta que os professores Neumar e Renato se comprometeram a 
auxiliar os alunos durante a ausência do Prof Ricardo.  Prof. Joaquim 
questionou o representante da área, Prof. Sanderson sobre o 
posicionamento da área à respeito do pedido. Prof. Sanderson explicou 
que os alunos não podem ser prejudicados com o afastamento, pois 
terão apoio dos Profs Neumar e Renato, disse que apoia o afastamento 
e solicitou a aprovação do pedido. Prof.  Bruno saiu às 9h48. Profa Ana 
Paula apresentou normas recém-aprovadas na CEPE, que exigem que o 
docente esteja há pelo menos três anos na UFLA para ter pedido de 
afastamento para pós-doutorado aprovado. Orientou que o prof. 
Ricardo apresente o pedido, ressaltando o interesse do departamento e 
interesse público,  para que seja avaliado como caso omisso à 
resolução, visto que o afastamento será no período de férias escolares. 
Se disse favorável com as observações colocadas. Prof. Bermejo 
questionou se irá ser realizado um projeto de pesquisa, Prof Ricardo 
esclareceu que irá fazer um trabalho de continuidade do doutorado, 
visando uma publicação A2. Prof. Bermejo chamou a atenção para o 
prazo curto do afastamento, que só será bem sucedido se tiver trabalho 
local antes e depois. Prof. Ricardo explicou que é essa a situação, e que 
o pós-doutorado será justamente para focar em uma etapa mais 
importante da pesquisa. A aluna Barbara, os Profs André Pimenta e 
Monserrat sairam  às 9h58. Prof. Wilian chamou a atenção para o fato 
de que prof. Ricardo é um dos professores do DCC com maior índice em 
publicações e que muito possivelmente será credenciado no PPGCC, e 
que apoia o afastamento. Prof Joaquim ressaltou que todo afastamento 
para capacitaçã que não afete o Departamento e os alunos tem seu 
total apoio. A proposta do Prof Sanderson para aprovação do 
afastamento do Prof Ricardo foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade. Prof Bermejo saiu às 10:17. Item 7. Distribuição de 
Disciplinas do DCC A distribuição de disciplinas e os horários foram 
apresentados aos professores. Prof Joaquim ressaltou que o horário 
apresentado não é definitivo e está em processo de alteração. Prof 
Ricardo saiu às 10:22. A distribuição de disciplinas foi colocada em 
votação, aprovada com 1 voto contra. Assim, o Presidente deu por 
encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 10 horas e 27 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, 18 de Julho de 2014. 


