ATA DA 256ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 17 de Abril de 2015.

Realizada às sete horas e quarenta minutos do dia dezessete de Abril de dois mil e quinze,
na sala de Seminários 1 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 Luiz
Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves
Pereira, Dilson Lucas Pereira, João Carlos Giacomin, Juliana Galvani Greghi, Luiz
Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar Costa Malheiros, Ramon
Gomes Costa, Raphael Wincker de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renato Ramos da Silva,
Sanderson L. Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira,
Wilian Soares Lacerda, do representante técnico administrativo Luciano Mendes dos
Santos e do representante discentes da graduação Gabriel Rodrigues Oliveira. Prof.
Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e
esclarecimentos; 3. Aprovação da ata 255; 4. Apresentação de planejamento para
compra de livros pela biblioteca; 5. Pedido de afastamento do Prof. Denilson para
Pós-doutorado em Virgínia – EUA; 6. Pedido de afastamento do Prof. Ahmed para
Universidade de California, EUA ou Universidade de Sheffield, Reino Unido; 7.
Referenda da Portaria nº1/2015 que nomeia membros da Câmara de Pesquisa; 8.
Referenda da Portaria nº8/2015 que substitui membro da Câmara de Lato sensu; 9.
Referenda de aprovação de Docência Voluntaria; 10. Proposta de Curso de Pósgraduação Lato Sensu em Gestão do conhecimento no setor público; 11. Referenda
de solicitação de abertura de concurso para professor efetivo para área de Sistemas
de informação; 12. Apresentação do relatório da comissão designada para realizar
estudo da carga horária do Departamento; 13. Espaço físico do DCC; Prof. Joaquim
pediu autorização da assembleia para seguir a pauta como está já que ela foi modificada e
informada fora do prazo. Profa. Ana Paula sugeriu que as referendas sejam tratadas no
início e a sugestão foi acatada. Prof. Joaquim solicitou para que se iniciassem os trabalhos
pelo item 4, uma vez que os servidores da Biblioteca Universitária da UFLA já estavam à
disposição e a sugestão foi acatada. Item 4. Apresentação de planejamento para
compra de livros pela biblioteca. Os servidores Eduardo, Nivaldo e Consolação, da
Biblioteca Universitária da UFLA, fizeram a apresentação e esclarecimentos sobre o
planejamento para compra de livros, bem como responderam a questionamentos
efetuados por professores do DCC. Prof. Joaquim alertou para o prazo de 4 de maio para
alteração de ementas pelos professores para 2015/2. Item 1. Assuntos Gerais. A) Prof.
Ana Paula informou que no próximo mês sairá o edital para coordenação de curso de
Sistemas de Informação e solicitou que os colegas que tiverem interesse se candidatem
para a vaga. B) Prof. Ana Paula informou que vem trabalhando junto ao técnico Fábio
Moisés no desenvolvimento de um sistema para automatização dos processos de TCC,
integrado ao SIG, que auxilia no processo de cadastro de TCCs, autorizações, cadastro de
defesa, geração de atas, recepção de versões finais e controle de solicitação de Conceito
X. Fez esclarecimentos sobre o sistema e informou que o mesmo está disponível no
endereço www.sip.prg.ufla.br C) Prof. Ana Paula comentou sobre as reclamações dos
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alunos sobre a falta de professores em diversas disciplinas. Prof. Joaquim esclareceu a
situação do DCC nesse assunto e comentou que os problemas deverão ser solucionados
tão logo os aprovados no concurso da área de Fundamentos de Programação sejam
nomeados. D) Prof. Ana Paula informou que o recurso do concurso de Fundamentos de
Programação tem prazo regimental para ser julgado pelo CUNI até a próxima semana,
mas não existe previsão de reunião do CUNI para análise do recurso e posterior
homologação do resultado. E) Prof. Ana Paula expôs que os professores da área de
Fundamentos de Programação tiveram que assumir uma carga extra de aulas, que foram
previstas inicialmente para os professores já concursados e que estão aguardando para
tomar posse na área, devido a recursos de concurso. A professora se posicionou contra a
atribuição desta carga extra, visto que outros departamentos em situação semelhante não
estão ministrando as aulas até que os professores concursados tomem posse. F) Prof. Luiz
Henrique informou que o edital de credenciamento de novos docentes no Programa de Pós
Graduação em Ciência da Computação se encontra disponível na página da Pósgraduação e que as inscrições estarão abertas do dia 20 de Abril ao dia 08 de Maio de
2015. G) Prof. Marluce informou sobre o evento UFLA de Portas Abertas em que alunos do
ensino médio visitarão a Universidade. O evento ocorrerá dia 6 de Maio e informou sobre a
programação no DCC. H) Prof. Raphael comentou sua indignação sobre a resolução que,
de acordo com o texto escrito, nega afastamento de docente para capacitação e em
seguida para Pós-doutorado, solicitou que o departamento se posicione para que isso não
ocorra. Prof. Joaquim solicitou que o Prof. Raphael auxilie a elaborar um texto para
encaminhar ao CEPE, na forma de memorando, solicitando a alteração dessa Resolução.
I) Prof. Wilian, como coordenador adjunto da ABI Engenharia, informou que o curso de
Engenharia da Computação não será ofertado no ano de 2015 como havia sido planejado
anteriormente, o curso só será aberto em 2016 se as vagas para docente forem
direcionadas conforme combinado entre MEC e Reitoria. J) Prof. Sanderson solicitou apoio
dos colegiados de curso sobre os pareceres do PAPP. Item 2. Avisos e Esclarecimentos
A) Prof. Joaquim informou as ausências justificadas dos seguintes professores: Ricardo
Terra, André Pimenta, André Grutzmann e Heitor. B) Prof. Joaquim informou que a posse
do Prof. Mayron, que foi aprovado no concurso de fundamentos de computação, está
programada para dia 22 de abril. Informou ainda que o prof substituto Carlos Ramon foi
aprovado em um concurso na UFU - Universidade Federal de Uberlândia e pediu rescisão
de contrato. Ainda nesse sentido, alertou que algumas disciplinas estão sem aulas,
aguardando o julgamento do recurso do concurso na área de Fundamentos de
Programação, tendo isso sendo informado à PRG e em reunião do CUNI. C) Prof. Joaquim
informou que ele e prof. André Pimenta tiveram uma reunião com o prof. João José
Marques, Pró-Reitor de Pesquisa Adjunto, sobre o edital “Programa de Estímulo à
Publicação Científica em Periódicos de Alto Impacto” e informou as peculiaridades da área
de Computação que possivelmente serão acatadas e direcionadas à DRI. D) Prof. Joaquim
informou que a UFLA terá modificações no horário para o próximo semestre, com
disciplinas ofertadas no período vespertino passando a serem ofertadas no período
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matutino e vice versa. Além disso, haverá uma mudança de dias da semana: disciplinas
ofertadas às segundas, seriam ofertadas às quartas, por exemplo. Nesse sentido, teve
reunião com a Pró-Reitora de Graduação e solicitou que as disciplinas ofertadas no
período diurno pelo DCC tivessem prioridade de oferta no período vespertino, tendo sido
atendido nessa solicitação. Prof. Joaquim complementou que fez essa observação em
reunião do CUNI, para alertar sobre as peculariedades do DCC, com cursos no período
diurno e noturno. Ainda nesse sentido esclareceu que pretende utilizar o período das 17h
às 19h para ministração de aulas, diminuindo o número de aulas ministradas às 21h.
Informou que caso algum professor prefira o horário das 21h ao de 17h, basta informar à
chefia e à coordenações do BSI, durante a montagem do horário. E) Profa. Ana Paula
aproveitou o assunto para esclarecer que o processo de solicitação de migração do BSI
para o diurno encontra-se novamente parado na PRG. F) Prof. André Zambalde solicitou à
chefia que a disciplina AED seja ofertada como eletiva para alguns cursos de engenharia.
Prof. Joaquim informou que a área irá sugerir a esses cursos que substituam AED I por
uma nova disciplina, a ser criada, com conteúdo mais básico e adequado a esses cursos.
G) Prof Joaquim informou que a proposta dos novos currículos estão sendo estudados
pelos colegiados de cursos de BSI e BCC para implantação a partir de 2015/2. H) Prof.
Joaquim informou que existem dois pedidos de redistribuição para o DCC, dos professores
Luiz Henrique de Campos Merschmann, da UFOP, e da professora Gilda Aparecida de
Assis, da UTFPR. Informou que, para o processo seletivo, a área deve enviar um currículo
de referência, que será utilizado como critério de comparação com os dos interessados.
Comentou que a área de Fundamentos de Programação deve, para isso, encaminhar o
currículo do Prof. Tales, que é o professor com maior número de publicações na área.
Consultou a Assembleia para saber se haveria alguma oposição ou proposta diferenciada,
pois caso houvesse isso deveria ser tratado em próxima reunião da AD. Os membros da
Assembleia não se opuseram a essa proposição. I) Prof Joaquim informou sobre o PAPP e
deu recomendações sobre os pedidos a serem realizados, sugerindo a realização de
projetos envolvendo vários professores e que aqueles que possuíssem equipamentos
computacionais mais específicos, como servidores, tivessem uma análise dos técnicos de
TI do DCC, no que diz respeito às especificação e necessidades desses equipamentos. J)
Prof. Joaquim informou que sete projetos de pesquisa foram aprovados, por já possuírem
financiamento: i) Mobile Accessibility: Estudo empírico para definição de guidelines de
acessibilidade para aplicações móveis baseadas nos problemas encontrados por usuários
com deficiência visual, coordenado pelo prof. André Pimenta, com financiamento do
CNPq; ii) Estudo e Desenvolvimento de Soluções para o Problema de Resolução de
Entidades Descritas por Dados Textuais, coordenado pelo prof.
Denilson, com
financiamento da Fapemig; iii) Modularidade 2.0: Modularização usando Dependências
Semânticas e Evolutivas, com o prof. Ricardo Terra como colaborador, com financiamento
do CNPq; iv) Modularidade e Qualidade de Software, com o prof. Ricardo Terra como
colaborador, com financiamento da Fapemig; v) Inserção de comportamento humano,
métricas de avaliação e novos robôs em um simulador de interações humano-robô,
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coordenado pelo prof. Renato Ramos, com financiamento UFLA; vi) Pattern-Br:
Construindo um Módulo em Python para Estudos em Mineração Web e Aprendizagem de
Máquina Visando a Participação na Competição ECML/PKDD Discovery Challenge,
coordenado pelo prof. Ahmed, com financiamento da Fapemig; vii) Proposta de
Incorporação e Uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem e Ferramentas de Apoio à
Colaboração em Escolas de Educação Básica Pública Mineira, coordenado pelo prof.
Ahmed e financiado pela Fapemig. Informou também que foram aprovados cinco projetos
PIVIC, que estão sob análise da Câmara de Pesquisa, para emissão de parecer, e são
passíveis de precisarem de ajustes: i) Avaliação e Determinação de Qualidade de Sinais
Voz e Vídeo, do prof. Demostenes Zegarra Rodriguez; ii) Análise do comportamento não
verbal durante uma interação humano-robô, do prof. Renato Ramos da Silva; iii) Geração
de Malhas Híbridas Para Soluções de Equações Diferenciais Parciais por Discretizações
de Volumes Finitos, do prof. Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira; iv) Infraestruturas
para apoio à recuperação de informação e mineração de dados, do prof. Ramon Gomes
Costa; v) Análise de parâmetros do sinal de voz para avaliação de qualidade de uma
comunicação VoIP, do prof. Demostenes Zegarra Rodriguez. 3. Aprovação da ata 255. A
ata será avaliada em outra reuniao da Assembleia. Item 7. Referenda da Portaria
nº1/2015 que nomeia membros da Câmara de Pesquisa. Prof. Joaquim informou que a
Profa Ana Paula solicitou desligamento da Câmara de Pesquisa e o Prof. Denilson
assumiu a presidência, Prof. Ricardo Terra foi nomeado como membro da Câmara de
Pesquisa. Prof Ana Paula propôs que se aprove. Aprovada por unanimidade. 8. Referenda
da Portaria nº 8/2015 que substitui membro da Câmara de Lato sensu. Prof. Joaquim
informou que o professor Paulo Henrique Bermejo foi substituído pelo professor André
Grutzmann na Câmara de Pós-graduação Lato sensu. Prof. Ahmed propôs que se aprove,
aprovada por unanimidade 9. Referenda de aprovação de Docência Voluntaria. Prof.
Joaquim apresentou a proposta de docência voluntária do aluno Gustavo Figueredo Araújo
na disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados I, sob a supervisão do Prof. Tales Heimfarth
e a proposta da aluna Luísa Fernanda Hernández Ramírez na disciplina Gestão da
Qualidade de Software. As propostas foram aprovadas por unanimidade. Item 11.
Referenda de solicitação de abertura de concurso para professor efetivo para área
de Sistemas de informação. Prof Joaquim informou que Prof. Bermejo foi escalado como
assessor de inovação no MEC e foi direcionada uma vaga ao DCC para suprir sua
ausência. Prof Joaquim informou que quando o Prof. Bermejo retornar as áreas deverão se
reunir para definir onde será realocado. Prof Giacomin solicitou que se atualize o mapa de
vagas do Departamento. A referenda foi aprovada por unanimidade.
5. Pedido de
afastamento do Prof. Denilson para Pós-doutorado em Virgínia – EUA. Prof. Denilson
fez esclarecimentos sobre seu pedido. Informou que a área está de acordo com o
requerimento. Prof Joaquim solicitou que ele procure a comissão de vagas para solicitar
um substituto. Prof Tales propôs que se aprove. Pedido aprovado por unanimidade. 6.
Pedido de afastamento do Prof. Ahmed para Universidade de California, EUA ou
Universidade de Sheffield, Reino Unido. Prof. Ahmed fez esclarecimentos sobre seu
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pedido. Prof. Neumar, como representante da área de sistemas de computação, informou
que a maior parte dos membros de sua área apoiam o pedido. Prof. Joaquim recomendou
que o Prof. Ahmed também procure a comissão de vagas para solicitar um professor
substituto. Profa Marluce informou que estaria apta a assumir a disciplina de Inteligência
Artificial ministrada atualmente pelo Prof. Ahmed. Prof. Wilian propôs que se aprove.
Pedido aprovado com uma abstenção. Item 10. Proposta de Curso de Pós-graduação
Lato Sensu em Gestão do conhecimento no setor público. Item 12. Apresentação do
relatório da comissão designada para realizar estudo da carga horária do
Departamento; Item 13. Espaço físico do DCC serão tratados em uma próxima reunião.
Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental
do DCC, às 10 horas e 48 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 da mesma. Lavras, 17 de Abril de 2015.

