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Realizada à uma hora e quarenta minutos do dia dezessete de 
Setembro 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, André Grützmann, 
André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider, Demóstenes 
Zegarra Rodríguez, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira, 
Neumar Costa Malheiros, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de 
Bettio, Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Vilella, 
Tales Heimfarth; Thomaz Chaves de Andrade Oliveira, das 
representantes discentes da graduação, Barbara Barbosa de Oliveira e 
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. Aprovação 
das atas das reuniões 249 e 250; 4.Abertura de concurso para 
professor. Item 1. Assuntos Gerais. Não houve. Prof. Joaquim fez um 
pedido de inserção de pauta de Docência Voluntária que foi aceito. 
Assembleia aprovou a Docência Voluntária de Ariel Felipe Ferreira 
Marques na disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados I, orientado 
pelo Prof Tales. Prof. Tales esclareceu que está com a carga horária de 
14 horas, por isso solicitou a docência voluntária. Prof Ahmed propôs 
aprovação. Aprovado por unanimidade. Item 2. Avisos e 
Esclarecimentos Professor Joaquim esclareceu pontos sobre as novas 
normas de concurso da Universidade: prova escrita é eliminatória, 
prova de títulos é apenas classificatória e inclusão de cotas. Item 3. 
Aprovação das atas das reuniões 249 e 250, aprovadas por 
unanimidade. Item 4. Abertura de concurso para professor.  Prof 
Joaquim fez esclarecimentos sobre a abertura de concurso. Mostrou o 
formulário de abertura para três vagas de professor na área de 
Fundamentos de Programação. As vagas são para título de doutorado, 
mas caso alguma vaga não seja preenchida, pode-se abrir um edital 
para nível de mestrado. Prof Joaquim esclareceu que está como 
professor responsável do concurso. Prof Bruno como representante 
propôs que se aprove, aprovada por unanimidade. Prof Joaquim 
apresentou o formulário de abertura de concurso para a área de 
Fundamentos de Computação, na vaga inicialmente reservada para 
redistribuição do prof. Humberto. Prof Ricardo sugeriu que os 



representantes da área façam uma reunião para realizar modificações 
na lista de temas e bibliografia,  a proposta foi aprovada pela 
Assembleia com uma abstenção. A Assembleia sugeriu à área que 
focasse o concurso em uma ou no máximo duas disciplinas, para 
aumentar o número de candidatos interessados.  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, quefoi lida, aprovada e será assinada pelos presentes à reunião de 
aprovação. Lavras, 29 de Outubro de 2014. 

 

 


