
ATA DA 254ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

UFLA, 16 de Dezembro de 2014. 

 

Realizada às nove horas e quarenta minutos do dia dezesseis de 
Dezembro 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, 
André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de 
Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Dilson Lucas Pereira, 
Demóstenes Zegarra Rodríguez, Denilson Alves Pereira, Heitor 
Augustus Xavier Costa, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues 
Pereira, Neumar Costa Malheiros, Ramon Gomes Costa, Raphael 
Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renato Ramos da Silva, Tales 
Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira; dos representantes 
discentes da graduação Wesley Ribeiro de Souza e Fernanda 
Guimarães Costa; e do representante técnico administrativo, Luciano 
Mendes dos Santos. Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. 
Assuntos Gerais; 2. Avisos e Esclarecimentos; 3. Aprovação das atas 
252 e 253; 4.  Distribuição de disciplinas. Item 1. Assuntos Gerais. A) 
Prof Heitor fez reclamações sobre a rede no Departamento 
atrapalhando as atividades de ensino e pesquisa. Prof Joaquim disse 
que irá solicitar à DGTI que cheque todos os pontos de rede do 
Departamento. B) Prof Joaquim solicitou a participação do Prof 
Sanderson que está oficialmente de férias. Presença concedida. C) Prof 
Rêmulo informou que teve problemas no lançamento de faltas da 
disciplina Introdução a SI, foi informado pela profa. Marluce que o 
problema pode ter ocorrido por ter parte prática e parte teórica. Prof. 
Rêmulo solicitou a aquisição de picadora de papel para o 
departamento. Item 2. Avisos e Esclarecimentos A) Prof. Joaquim 
informou que as disciplinas eletivas apresentadas na AD foram 
aprovadas e encaminhadas para a criação. B) Prof. Joaquim informou 
que as atas e portarias estão disponíveis no site do Departamento. Prof. 
André Pimenta sugeriu a inclusão dos modelos de formulários no site 
Item 3. Aprovação das atas 252 e 253 Por problemas com a rede do 
DCC não foi possível ter acesso aos textos das atas. Item 4. 
 Distribuição de disciplinas Prof. Joaquim fez esclarecimentos sobre 
a carga horária e apresentou o quadro de Distribuição de Disciplinas 
por professor. Profa. Ana Paula sugeriu a inclusão da quantidade 
máxima de alunos por disciplina no quadro. Prof. João Giacomin 
chegou às 10:25. Prof. Joaquim informou que a distribuição possui 



aprovação dos representantes das áreas. Prof. Neumar repassou o 
pedido do Prof. Luiz Henrique de limitar o tamanho das turmas de 
GCC117 sob sua responsabilidade, e de concentrar seu horário, pois 
assumiu a coordenação da pós-graduação. Repassou também 
solicitações de pré-requisitos do Prof. Wilian para disciplina de Redes 
Neurais. Prof. Joaquim informou que a decisão sobre pré-requisitos 
cabe aos colegiados dos cursos. Informou que o Prof. Wilian solicitou a 
exclusão da oferta de Redes Neurais como eletiva para BSI, pois falta 
pré-requisitos. Prof. Joaquim disse que a decisão da oferta cabe à 
Assembleia e a opinião da chefia é de que se mantenha, pois participou 
de comissão que avaliou recurso sobre o assunto e a comissão opinou 
que o pré-requisito solicitado era desejável mas não obrigatório para o 
acompanhamento da disciplina. Profa. Marluce e Profa. Ana Paula 
disseram que é interesse dos cursos de BSI e BCC a oferta da disciplina. 
Prof. Joaquim propôs que se aprove a distribuição e que a AD autorize 
que ajustes sejam feitos quando em comum acordo entre os 
professores envolvidos. A proposta foi aprovada com uma abstenção. 
Assim, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, 
às 10 horas e 53 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, 16 de Dezembro 
de 2014. 

 


