ATA DA 253ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 19 de Novembro de 2014.

Realizada às treze horas e quarenta minutos do dia dezenove de
Novembro de dois mil e quatorze, na sala de Seminários 2 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 Luiz Zambalde, Bruno de Oliveira Schneider, Dilson Lucas
Pereira, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, João
Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Luiz Henrique Andrade Correia,
Neumar Costa Malheiros, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia
Alves, Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Vilella, Tales
Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira, Wilian Soares
Lacerda; dos representantes discentes da graduação Wesley Ribeiro de
Souza e Fernanda Guimarães Costa; da representante discente de pósgraduação Karen Aline Alves Bezerra e do representante técnico
administrativo, Luciano Mendes dos Santos. Prof. Joaquim apresentou
os itens de pauta: 1. Mudança de titulação para abertura de concurso
na área de Fundamentos de Programação. 2. Criação de disciplinas
eletivas. Item 1. Mudança de titulação para abertura de concurso
na área de Fundamentos de Programação. Prof. Joaquim retomou o
assunto de pauta da última assembleia e informou que a área de
fundamentos de programação se reuniu com o objetivo de rever a
posição da área em relação a abertura de concurso para mestrado. Leu
a ata da reunião em que a área se posicionou favoravelmente à
abertura de concurso para nível de mestrado. Professor André
Zambalde defendeu sua opinião de que o DCC deve manter sua
estratégia de aprimorar a qualidade dos docentes. Prof. Denilson disse
concordar com o Prof. Zambalde e não concorda com a decisão para a
área, pois é uma determinação que irá afetar indiretamente todas as
outras áreas do Departamento, sugeriu que não se estenda o assunto,
apenas que se coloque em votação a aprovação ou não da decisão ad
referendum da chefia, autorizando a abertura de concurso para nível de
mestrado. Prof. Joaquim pediu autorização da Assembleia para
participação do Prof. João Chrysóstomo, o que foi atendido. Prof. João
Chrysóstomo fez esclarecimentos sobre a contratação de professores
substitutos. Comentou que a divisão em áreas é uma cobrança do
CEPE, que auxilia uma visão real da necessidade de alocação de vagas
de cada departamento. Prof. Luiz Henrique chegou às 14:21, Prof.
Thomaz chegou às 14:22. Prof. João Chrysóstomo informou que um

candidato com nível de doutorado possui vantagem de 30 pontos sobre
um candidato com nível de mestrado. Sugeriu a abertura de concurso
apenas para 2 vagas para a análise do perfil de candidatos, e caso a
qualidade seja alta, convocasse o terceiro colocado. Levantou o fato de
que em caso de afastamento, a área terá direito a um substituto.
Esclareceu ainda, atendendo questionamento do prof. Ahmed, de que
não é possível abrir concursos para substitutos nas vagas que foram
alocadas, uma vez que não existe ainda o SIAPE de professor efetivo
sendo substituído. Prof. Denilson chamou a atenção para o fato que o
maior problema do departamento é a alta carga horária e solicitou
apoio da reitoria para a mudança de turno do curso de BSI para o
diurno. Prof. João Chrysóstomo informou que, apesar de ser
ideologicamente favorável à criação e manutenção de cursos em
tecnologia no período noturno, já havia se manifestado a favor dessa
solicitação, por entender as necessidades do DCC. A aluna de pós
graduação Karen sugeriu a união dos participantes do Departamento
para melhorar a imagem do DCC e atrair a atenção de doutores. Karen
saiu às 15:02. Prof. Joaquim agradeceu a presença do Prof. João
Chrysóstomo e o esclarecimento das dúvidas. Prof. Joaquim fez a
proposta que a Assembleia aprovasse o ad referendum para abertura
do concurso em nível de mestrado, com a sugestão de que se
oferecesse apenas duas vagas. A proposta foi aprovada com 12 votos a
favor, 5 votos contra e 4 abstenções. 2. Criação de disciplinas
eletivas Prof. Joaquim apresentou as propostas das disciplinas
Governo Eletrônico e Metodologias para Desenvolvimento Seguro de
Aplicações. Prof Giacomin propôs que a sugestão de criação seja
aprovada pela câmara de graduação e que retorne como pauta em uma
próxima Assembleia. Prof Joaquim fez a proposta de que a Assembleia
acatasse antecipadamente o parecer da câmara, não havendo a
necessidade de nova votação. Prof. Giacomin saiu às 15h30. A
proposta do Prof. Joaquim foi aprovada com 4 abstenções. Assim, o
Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 15
horas e 32 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, 19 de Novembro
de 2014.

