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Realizada às oito horas e quarenta minutos do dia quinze de Maio 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: 

André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de 

Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, Dilson Lucas Pereira, Heitor 

Augustus Xavier Costa, João Carlos Giacomin, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade 

Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Mayron César de Oliveira Moreira, Neumar Costa 

Malheiros, Ramon Gomes Costa, Raphael Wincker de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Sanderson 

L. Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira, Wilian Soares 

Lacerda, do representante técnico administrativo Luciano Mendes dos Santos e dos 

representantes discentes da graduação Gabriel Rodrigues Oliveira e Fernanda Guimarães 

Costa. Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e 

esclarecimentos. 3. Aprovação da ata 257. 4. Referenda de Solicitação de Abertura de 

Concurso para Professor Efetivo na área de Fundamentos de Programação. 5. Referenda 

de Memorando que aponta 80% do currículo do prof. Tales Heimfarth com currículo de 

referência para a área de Fundamentos de Programação. 6. Apoio a memorando de 

interesse em redistribuição do prof. Luiz Merschmann da UFOP para a UFLA. 7. Espaço 

físico do DCC. 8. Apoio dos professores do DCC/UFLA para a Semana de Tecnologia da 

Informação (24 a 30 de agosto de 2015). Item 1. Assuntos Gerais A) Prof. Sanderson 

solicitou o inclusão do seguinte item de pauta: Mudança de área da disciplina 

Compiladores, Prof. Joaquim esclareceu que existe uma Comissão para avaliar as áreas das 

disciplinas e sugeriu que se espere o resultado da comissão para que se defina o assunto. A 

proposta do Prof. Sanderson foi aprovada com 13 votos. B) Prof. Sanderson propôs a 

inclusão do item de pauta: Sugestão de alteração do artigo 98 do Regimento Geral da UFLA. 

proposta aprovada com 9 votos a favor, 4 votos contra e 4 abstenções. C) Prof. Joaquim 

propôs substituição do item 5 por: Referenda da abertura de processo seletivo para 

Professor Substituto. Proposta aprovada. D) Prof. Sanderson solicitou mudança na ordem 

da pauta da reunião, para que os itens 9 e 10 passem a ser discutidos antes dos assuntos 7 e 

8. A proposta foi aprovada. E) Prof. André Pimenta, como coordenador do curso de BSI em 

exercício informou que a PRG fez esclarecimentos sobre o processo de mudança de turno 

do curso de BSI para diurno, informando que Prof. Soraya destacou que o processo já foi 

encaminhado da PRG para o CEPE, no final do ano passado, e que foi votado 

desfavoravelmente na Câmara de Graduação. Prof. André Pimenta leu o memorando que 

esclarece esse posicionamento. F) Prof. Wilian informou que a área de sistemas 

computacionais se reuniu e chegou a conclusão que é adequado que a nova grade para BCC 
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não seja implantada no próximo semestre letivo, e que essa implantação só ocorra quando 

as correções forem feitas. Profa Marluce informou que durante essa reunião ocorreram 

rediscussões e tomou a inciativa de conversar com os representantes de área para escutar 

propostas de alteração. Profa Marluce aproveitou para fazer esclarecimentos sobre a 

mudança das disciplinas TCC de obrigatória para eletivas, com a criação e adoção da 

disciplina  “Estágio supervisionado”. G) Profa Marluce relatou alguns problemas no evento 

UFLA de Portas abertas mas esclareceu que de uma forma geral o evento teve impacto 

positivo e agradeceu a participação de todos que ajudaram na realização do evento. H) Prof. 

André Pimenta em nome da Profa. Ana Paula informou que a decisão de mudança de 

implantação do currículo de BSI caberá ao colegiado. H) Prof. Sanderson informou que a 

área de Fundamentos de Computação se reuniu e se posicionou contra a implantação dos 

currículos para 2015/2, considerando que ambos currículos, de BSI e BCC, devem ser 

implantados no mesmo período. Prof. Sanderson entregou a ata da reunião da área com as 

propostas de alteração de currículo. Prof. Heitor informou que a área de Sistemas de 

Informação concorda com a fala do Prof. Sanderson.  2. Avisos e esclarecimentos A) Prof. 

Joaquim informou que o concurso para área de Fundamentos de Programação foi 

finalmente homologado no Diário Oficial da União, na data desta reunião. B) Prof. Joaquim 

justificou ausência de Prof. Demostenes, Profa. Ana Paula e Prof. Ricardo Terra. C) Prof. 

Heitor questionou sobre informações recebidas sobre a distribuição novas vagas de 

professores para diminuição de carga horária e que o DCC não foi contemplado. Prof. 

Joaquim esclareceu que não recebeu qualquer informação formal a respeito. D) Prof. 

Antonio Maria questionou sobre o trâmite de afastamento dos Profs Denilson e Ahmed. 

Prof. Joaquim informou já haver recebido os documentos de área e informou de reunião 

com o Prof. João Chrysostomo para agilizar a liberação de vagas de substitutos. E) Prof. 

Joaquim esclareceu sobre o histórico do processo de implantação de novos currículos, que 

foram estudos iniciado há muito tempo e têm sido trabalhado por várias pessoas para se 

tornar como se encontra hoje. F) Prof. Joaquim informou que três projetos foram 

aprovados pela Câmara de Pesquisa: i) Desenvolvimento de aplicativo de controle de 

frequência para dispositivos móveis da Profa Ana Paula; ii) Desenvolvimento do Sistema de 

Documentação Museológica para Museus da UFLA do Prof. Thomaz; iii) Programação 

Automática de Redes de Sensores sem Fio Através de Meta-Heurísticas do Prof. Tales. Prof. 

Giacomin esclareceu que Projetos que foram avaliados e aprovados por órgãos de fomento 

são aprovados automaticamente pela câmara de pesquisa. Prof. Zambalde saiu as 

10h08min. G) Prof. Joaquim esclareceu que não estava presente na aprovação da ata da 

reunião 256 e que existem alguns erros na fala atribuída à sua pessoa. H) Prof. Joaquim 
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esclareceu que, em reunião com a Pró-Reitora de Graduação, profa. Soraya, ele e prof. 

Pimenta foram informados que a PRG não apoia a ministração de aulas para cursos 

noturnos a partir das 17h e seria contra iniciativa do DCC a esse respeito, enquanto 

existissem alternativas. Prof. Joaquim informou ainda sobre esse assunto que o DCC 

solicitou que seja dado tratamento semelhante a outros departamentos, uma vez que 

chegou a seu conhecimento informação que outros cursos noturnos tinham esse tipo de 

prática. I) Prof. Raphael informou que está elaborando um documento a ser enviado ao 

CEPE com propósito de mudar a regra que impede a saída para pós-doc de professores que 

utilizaram a licença capacitação nos últimos 4 anos, solicitou que os membros da 

Assembleia lhe enviem sugestões para constar no documento. Item  3. Aprovação da ata 

257 Aprovada com 5 abstenções, sendo 1 do Prof. Heitor. Prof. André Pimenta saiu as 

10h30min. 4. Referenda de Solicitação de Abertura de Concurso para Professor Efetivo na 

área de Fundamentos de Programação Prof. Joaquim fez esclarecimentos sobre as vagas do 

Departamento e apresentou o formulário de solicitação de abertura de concurso. Profa 

Marluce informou que quando a bibliografia é solicitada, é importante que todos os livros 

citados estejam disponíveis para consulta, e que a escolha dos tais livros devem ser 

justificadas. Prof. Tales chegou às 10h38min. Prof. Antonio Maria propôs que seja 

negociado com a reitoria mais uma vaga de substituto para o Departamento. Prof Mayron 

saiu as 10h57min. Prof. Heitor propôs aprovação da referenda que foi aprovada com uma 

abstenção. 6. Apoio a memorando de interesse em redistribuição do prof. Luiz 

Merschmann da UFOP para a UFLA. Prof. Joaquim leu o memorando que informa as 

exigências para redistribuição, em seguida leu o memorando a ser enviado à Comissão de 

Vagas da Reitoria informando os motivos do interesse no pedido de redistribuição, nesse 

memorando é mencionado o currículo do professor Tales como referência e que o currículo 

do pleitante deve obter 80% dos pontos de tal currículo. No memorando também é citado 

que 3 docentes devem ser eleitos para realizar a contagem dos pontos do currículo do 

peitante e do currículo de referência. Prof. Heitor propôs que seja acatada a decisão da área 

para que se aprove o envio do currículo do Prof. Tales como referência. Após discussões da 

Assembleia,  Prof Joaquim propôs que entre os 10 membros da área, se envie o terceiro 

melhor currículo. Proposta do Prof Joaquim foi aprovada com 2 votos contra. Prof. Heitor 

propôs que a comissão dos docente indicados para realizar a contagem de pontos do 

currículo do pleitante e do currículo de referência seja composta por 3 professores da área. 

Prof. Giacomin propôs que a comissão seja formada por membros de diferentes áreas. Prof. 

Sanderson propôs que essa escolha seja feita nesta Assembleia. Proposta do Prof. 

Sanderson foi aprovada com 4 votos. Proposta do Prof Giacomin obteve 8 votos a favor, 4 
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abstenções e 6 votos contra. Proposta do Prof. Heitor obteve 8 votos a favor, 4 abstenções 

e 6 votos contra. Os professores Giacomin, Ramon e Dilson se ofereceram para o cargo. A 

comissão foi aprovada por unanimidade. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião 

Ordinária da Assembleia Departamental do DCC, às 11 horas e 47 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, 15 de Maio de 2015. 


