ATA DA 259ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 16 de Outubro de 2015.

Realizada às oito horas e trinta minutos do dia dezesseis de Outubro 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
Grutzmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de Oliveira Schneider,
Denilson Alves Pereira, Dilson Lucas Pereira, Janderson Rodrigo de Oliveira, João Carlos
Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Julio César Alves, Marluce
Rodrigues Pereira, Mayron César de Oliveira Moreira, Neumar Costa Malheiros, Paula
Christina Figueira Cardoso, Ramon Gomes Costa, Raphael Wincker de Bettio, Rêmulo
Maia Alves, Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Sanderson L.
Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, do representante técnico administrativo Luciano
Mendes dos Santos e dos representantes discentes da graduação Fernanda Guimarães
Costa e Wesley Ribeiro de Souza. Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta:
1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Aprovação da Ata da Reunião
258; 4. Referenda de criação de disciplina; 5. Referendo de banca de concurso
Sistemas de Informação; 6. Referenda de banca de concurso Fundamentos de
Programação; 7. Referenda de distribuição de disciplinas para 2015/2; 8. Referenda
de aprovação de projetos de pesquisa; 9. Referenda de aprovação de relatórios
semestrais de Hermes Pimenta de Moraes Júnior e Eric Fernandes de Mello Araújo;
10. Referenda de aprovação de requerimento de renovação de afastamento de Eric
Fernandes de Mello Araújo; 11. Apresentação do resultado dos trabalhos da
comissão de definição do currículo de referência da área de Fundamentos de
Programação; 12. Mudança de área da disciplina Compiladores; 13. Sugestão de
alteração do artigo 98 do Regimento Geral da UFLA; 14. Espaço físico do DCC. Prof.
Joaquim deu as boas vindas aos Professores Janderson, Júlio e Paula que tomaram posse
durante a greve. Prof. Joaquim pediu inclusão da referenda da abertura de concursos para
professores substitutos dos professores Ahmed e Denilson como item 11 na pauta.
Inclusão foi aprovada por unanimidade. 1. Assuntos Gerais: A) Prof. Monserrat informou
que seu processo de progressão para Professor Titular Classe E está em andamento. B)
Prof. Monserrat comentou que a ADUFLA pretende fazer um esclarecimento sobre o
movimento grevista, principalmente aos novos professores da UFLA. C) O aluno Wesley
agradeceu o apoio dos professores ao SETI e convidou todos a participar. D) Prof André
Grutzmann reforçou a importância do evento SETI e esclareceu que a participação dos
alunos de Engenharia de Controle e Automação no evento cabe ao professor responsável
pela disciplina. E) Profa. Ana Paula comentou sobre uma nova regra da PRAEC, na qual o
discente com vulnerabilidade socioeconômica que recebe bolsa perderá o direito à bolsa
se for reprovado por falta em qualquer disciplina. F) Profa. Ana Paula reforçou o pedido
para os professores realizarem a inclusão das ementas no SIG. G) Profa. Ana Paula
informou que o colegiado de BSI atendeu quase todos os pleitos enviados como sugestão
para a implantação do novo currículo e que o prazo para novos envios é até 30 de outubro
próximo. H) Profa. Ana Paula informou que, devido à greve, não foi possível liberar o edital
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para novo coordenador de BSI, mas que o mesmo já está sendo elaborado e em breve os
candidatos poderão se inscrever. 2. Avisos e esclarecimentos. Prof. Joaquim informou
que, devido à greve, houve impossibilidade da realização da Assembleia e vários assuntos
foram aprovados ad referendum. A) Prof Joaquim sugeriu que os professores próximos de
obter progressão observem os prazos e a documentação para adiantamento da mesma.
Na sequência, fez orientações aos novos professores sobre o preenchimento do RAD. B)
Prof. Joaquim informou sobre o calendário para processo eleitoral para a reitoria e que a
consulta à comunidade acadêmica para escolha de reitor e vice-reitor da UFLA, para a
gestão 2016-2020, será no dia 26 de novembro, das 8 às 23 horas. C) Prof Joaquim avisou
que a aplicação do PAS será nos dias 21 e 22 de novembro e recomendou a não
circulação no campus durante esse período. D) Prof. Joaquim comunicou que o envio de
sugestões para a tabela de progressão será reaberto à comunidade de docentes. F) Prof.
Joaquim notificou que estão abertas as inscrições para ministração de cursos para
técnicos administrativos. G) Prof. Joaquim parabenizou os alunos e professores
participantes da organização do SETI. H) Prof. Joaquim parabenizou também o Workshop
sobre Engenharia de software e sugeriu a participação de outros grupos de pesquisa nos
próximos eventos. I) Prof. Joaquim apresentou a Resolução CEPE 166, que manteve o
curso de BSI no período noturno e fez esclarecimentos sobre as disciplinas ministradas a
distância. J) Prof. Joaquim justificou as ausências dos professores Heitor e Demóstenes. L)
Prof. Joaquim comentou sobre os problemas de espaços físicos no DCC e que em breve
devemos abordar tal item. M) Prof. Joaquim comentou sobre os resultados de comissões
que também devem ser abordados em próximas reuniões da Assembleia. N) Prof. Joaquim
informou sobre a autorização do terceiro colocado no concurso na área de Fundamentos
de Programação e que o mesmo já tomou posse durante a greve. O) Prof. Joaquim
reforçou o comentário da Profa. Ana Paula sobre o prazo de sugestões para alteração do
plano de curso de BSI e recomendou que essas sugestões sejam encaminhadas via
SIPAC. P) Prof. Joaquim comentou a presença dos coordenadores e chefe do DCC no
Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC). Fez observações sobre as
palestras do evento e sugeriu a organização de seminários para repassar as informações
para os professores do Departamento. Q) Prof. Joaquim informou que, com a cessão do
Prof. Paulo Bermejo ao MEC, o DCC foi contemplado com uma vaga de professor efetivo.
Nessa vaga, a professora Renata foi aprovada e irá tomar posse no dia 22 de Outubro. R)
Prof. Joaquim apresentou o memorando que recebeu da Comissão de vagas comunicando
sobre a quarta vaga de professor efetivo cedida ao DCC por conta da implantação dos
novos cursos de engenharia, Prof. Joaquim sugeriu que os componentes da área de
Sistemas de Computação sejam responsáveis pela definição dos detalhes do concurso. 3.
Aprovação da ata 258 Ata aprovada por unanimidade. 4. Referenda de criação de
disciplina Prof. Joaquim apresentou as ementas das novas disciplinas criadas: Eletivas GCC246 - Realidade Virtual e Aumentada; GCC247 - Gestão de Processos de Negócio;
GCC248 - Linhas de Produto de Software; GCC249 Sistemas Hipermídia: Conceitos e
Projetos; Obrigatórias - GCC219 Interação Humano Computador; GCC245 Introdução aos
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Sistemas Digitais; GCC241 Introdução a Computação; GCC216 Estrutura de Dados;
GCC224 Introdução aos Algoritmos; GCCxxx Fundamentos de Programação I e GCCxxx
Fundamentos de Programação II. A referenda foi aprovada com uma abstenção. Prof.
Andre Pimenta saiu as 09:52. 5.Referenda de banca de concurso Sistemas de
Informação Prof. Joaquim apresentou o Formulário de Sugestão de Banca de Concurso e
a referenda foi aprovada por unanimidade. 6. Referenda de banca de concurso
Fundamentos de Programação Prof. Joaquim apresentou o Formulário de Sugestão de
Banca de Concurso e a referenda foi aprovada por unanimidade. 7. Referenda de
distribuição de disciplinas para 2015/2 A distribuição de disciplinas já havia sido enviada
aos professores por e-mail. Prof. Joaquim questionou se alguem gostaria de fazer alguma
observação, Prof. Andre Grutzmann comentou que na ementa da disciplina GCC147
consta que o professor deve ser membro do grupo de Engenharia de Software (PqES) do
DCC/UFLA e o mesmo não participa desse grupo, Prof. André Zambalde propôs que se
altere a ementa e que se mantenha o Prof. André Grutzmann como docente da disciplina.
Proposta aprovada por unanimidade. 8. Referenda de aprovação de projetos de
pesquisa Prof. Joaquim apresentou os projetos de pesquisa que foram aprovados ad
referendum: Desenvolvimento de solução tecnológica para impulsionar o crescimento e
fortalecimento de instituições públicas por meio da gestão participativa, do Professor Paulo
Bermejo; Simulação e Otimização de Sistemas de Sinalização Semafórica, do Prof. Dilson
Pereira; Sistema microcontrolado para acionamento inteligente de pedais de efeitos
analógicos de guitarra elétrica, do Prof. Thomaz Chaves; Construção de uma fundação
teórica e tecnológica a respeito de coordenação de múltiplos robôs móveis, do Prof.
Raphael Winckler; Projetos Isolados em Sistemas Embarcados, do Prof. Wilian Lacerda;
Problema de rebalanceamento de linhas de produção na presença de trabalhadores com
deficiência, do Prof. Mayron Moreira. Todas as referendas foram aprovadas por
unanimidade. Prof. Joaquim informou os projetos de pesquisa aprovados, por já possuírem
financiamento pesquisas que receberam financiamentoProjeto de Pesquisa Aprovados
(com financiamento): Participação Social no Orçamento Público: Perspectivas e Desafios
para o Setor Público, do prof. Paulo Bermejo, com financiamento do CNPq; Participação
Social na Elaboração de Estratégias para Reduzir o Consumo e Gastos na Administração
Pública com Energia Elétrica, do prof. Paulo Bermejo, com financiamento do CNPq; Redes
Veiculares Híbridas, do prof. Luiz Henrique, com financiamento da Fapemig; Rádios
Cognitivos aplicados às Redes de Sensores sem Fio, do prof. Luiz Henrique, com
financiamento do CNPq; Programação e Configuração Automática de Redes de Sensores
Sem Fio Através de Programação Genética, do prof. Tales Heimfarth, com financiamento
do CNPq. 9. Referenda de aprovação de relatórios semestrais de Hermes Pimenta de
Moraes Júnior e Eric Fernandes de Mello Araújo Os relatórios foram apresentados à
Assembleia e a referenda foi aprovada por unanimidade. 10. Referenda de aprovação de
requerimento de renovação de afastamento de Eric Fernandes de Mello Araújo Prof.
Joaquim esclareceu que o prof Eric deve renovar anualmente o afastamento, já o Prof.
Hermes conseguiu o afastamento após mudança das regras e seu afastamento é por
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quatro anos sem necessidade de renovação. O requerimento foi apresentado e a referenda
foi aprovada por unanimidade. 11. Referenda da abertura de concurso para professor
substituto dos professores Ahmed e Denilson Prof. Joaquim apresentou os formulários
de abertura de concurso e a referenda foi aprovada por unanimidade. 12. Apresentação
do resultado dos trabalhos da comissão de definição do currículo de referência da
área de Fundamentos de Programação O memorando redigido pela comissão foi
apresentado e propondo a indicação do currículo do Prof. Joaquim como currículo de
referência para redistribuição do interessado. Proposta aprovada por unanimidade.
Professor Sanderson chegou às 10:45. 13. Mudança de área da disciplina
Compiladores Prof. Sanderson argumentou que a área de Fundamentos de Computação
não tem ligação com a disciplina de Compiladores e sugeriu que a mesma mude de área
pois tal área está sobrecarregada. Prof Joaquim expôs seu ponto de vista e esclareceu
quando houve concurso para área de Fundamentos de Computação o tema Compiladores
foi abordado. Prof. Tales reforçou a idéia do Prof. Joaquim e disse que acredita que a
disciplina tem ligação com LFA, ou seja, com a área. Ressaltou que todas as áreas estão
sobrecarregadas. Prof Giacomin chegou às 10:47. Prof Bruno comentou que acredita que
a disciplina não encaixa em nenhuma outra área e propôs que se mantenha a disciplina na
área de Fundamentos de Computação. Prof. Renato propôs que a mudança de área seja
discutida após o resultado da comissão designada para realizar a revisão da Distribuição
dos Professores em áreas. Proposta do Prof. Renato obteve 14 votos. Proposta do Prof.
Bruno foi derrotada com 9 votos, houve 3 abstenções. Assim, o Presidente deu por
encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC, às 11 horas e 03
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 Outubro de 2015.

