ATA DA 249ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 27 de Agosto de 2014.

Realizada à uma hora e quarenta minutos do dia vinte e sete de Agosto
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, Bruno de Oliveira Schneider, Dilson
Lucas Pereira, Demóstenes Zegarra Rodríguez, Denilson Alves Pereira,
João Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira,
Neumar Costa Malheiros, Rêmulo Maia Alves, Renato Ramos da Silva,
Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Tales Heimfarth, Thomaz Chaves
de Andrade Oliveira e Wilian Soares Lacerda; das representante
discentes da graduação, Barbara Barbosa de Oliveira e Fernanda
Guimarães Costa; O Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1.
Assuntos Gerais; 2. Avisos e Esclarecimentos; 3. Aprovação da ata da
reunião 248; 4.Projeto de acordo de cooperação sem recursos
financeiros para avaliação de usabilidade de um sistema; 5. Eleições
para vice-chefe do DCC. Item 1. Assuntos Gerais. A) Profa Marluce fez
esclarecimentos sobre a disciplina de TCC 1, disse que a maioria dos
alunos já possui orientador, e que, se algum professor tiver interesse
em desenvolver algum projeto, apresentar para ela que a mesma irá
repassar aos alunos. B) Profa Marluce fez esclarecimentos sobre a nova
resolução CEPE que discorre sobre o desligamento do aluno que
reprovar na mesma disciplina por 3 vezes. Solicitou aos professores
que chamem atenção dos alunos para que tomem cuidado com o novo
regimento. C) Profa Ana Paula fez esclarecimentos sobre a disciplina
TCC 2, disse que na disciplina, o aluno pode ser avaliado com conceito
X, esclareceu que o aluno que estiver com conceito X deve fazer o
próximo semestre inteiro, a não ser que o aluno tenha passado em
concurso ou mestrado, e a contratação ou matrícula ficar pendente
pelo diploma. Prof Rêmulo perguntou quem faz a avaliação nesse caso,
Profa Ana Paula esclareceu que cabe ao colegiado de curso, e que as
informações estão presentes no Moodle da disciplina. Prof Joaquim
solicitou à Profa. Ana Paula o envio da relação dos alunos e
orientadores para a lista de professores. D) Profa Ana Paula disse que
já pediu aos alunos que desistirem do orientador de TCC 1, avisarem o
mesmo de sua decisão e que irá solicitar documento com ciência do
mesmo. E) Profa Ana Paula comunicou sobre seu projeto “Educação

Conectada” em andamento juntamente com a prefeitura, comentou que
o primeiro ano priorizou a estrutura, no próximo ano, o objetivo é
aplicar projetos de ações educacionais em todas as escolas municipais.
Informou que até o final do ano estarão recolhendo propostas para
negociação e se colocou a disposição para maiores informações. E) Prof
Wilian solicitou a ajuda dos professores para divulgação do edital de
mestrado, informou que são 8 vagas abertas no novo edital. Prof André
Pimenta informou que possui alunos interessados e solicitou maiores
informações sobre o credenciamento de professores. Prof Wilian disse
que é interessante que o credenciamento de novos professores seja
feito no ano de 2015, mas que o aluno pode ingressar esse ano e, após
o credenciamento do professor, haja a mudança de orientador. Item 2.
Avisos e Esclarecimentos, A) Prof. Joaquim apresentou a justificativa
de ausência dos Profs Heitor, Antonio Maria, Raphael, Luis Henrique e
Sanderson. B) Prof Joaquim informou que hoje estará presente na
reunião do CUNI, e que um dos itens de pauta será a norma para
contratação de professores e substitutos, outro item de pauta será a
norma de rubrica de cursos e concursos. C) Prof Joaquim deu as boas
vindas ao Prof Dilson, comentou da nomeação do novo Prof Ramon.
Informou a entrada de dois novos substitutos no departamento,
Janderson e Glaucio, a serem contratados na primeira semana de
setembro. Item 3. Aprovação da ata da reunião 248, aprovada por
unanimidade. Item 4. Projeto de acordo de cooperação sem
recursos financeiros para avaliação de usabilidade de um sistema.
Prof André Pimenta apresentou a proposta do projeto intitulado
“Avaliação de Usabilidade de Sistema Coorporativo e Capacitação de Alunos
de Sistemas de Informação”, em parceria com a empresa Mereo Consulting,
citou os ganhos para os alunos envolvidos no projeto, assim como o
ganho para o departamento abrindo portas para futuras parcerias com
empresas. Prof Ricardo perguntou se há a intenção de publicar a
metodologia de desenvolvimento, por ser um sistema de grande porte.
Prof André Pimenta disse que sim. Prof Monserrat perguntou qual será
a estrutura para o projeto, Prof André Pimenta informou que será em
sua sala, Prof Monserrat disse que seria interessante solicitar um
espaço maior para o desenvolvimento do projeto. A Proposta foi
aprovada por unanimidade. Item 5. Eleições para vice-chefe do DCC,
Prof Joaquim informou a criação de edital para eleição e informou que
irá ser realizada uma Assembleia ordinária em Setembro para a
eleição. Comentou que existe interesse do professor André Pimenta
para se candidatar ao cargo e que tem o seu apoio e indicação. Assim, o
Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 14
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, 27 de Agosto de 2014.

