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Realizada às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de Dezembro 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, Antônio Maria Pereira de Resende, 

Demóstenes Zegarra Rodrigues, Denilson Alves Pereira, Dilson Lucas 

Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Janderson Rodrigo de Oliveira, João 

Carlos Giacomin, Juliana Galvani Greghi, Júlio César Alves, Luiz Henrique 

Andrade Correia, 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, Renata Teles 

Moreira, Renato Ramos da Silva, Tales Heimfarth, 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 da 

Reunião 260. 4. Referenda de solicitação de abertura de concurso para 

professor efetivo na área de Fundamentos de Computação. 5. Referenda 

de solicitação de abertura de concurso para professor efetivo na área de 

Sistemas de Computação. 6. Aprovação de plano de trabalho de 

Docência Voluntária. 7. Revisão do Regimento do DCC. 8. Revisão das 

normas para afastamento de professores. 1. Assuntos Gerais. A) Profa. 

Ana Paula informou que o Prof. Heitor foi eleito como coordenador do curso 

de Sistemas de Informação. B) Prof. Heitor comentou da dificuldade de 

trabalhar no DCC devido a problemas com internet e falta de energia, 

atrapalhando as atividades não só de pesquisa mas também de ensino. 

Sugeriu que o Departamento elabore um documento formal a ser enviado à 

reitoria cobrando providências. Prof. Joaquim esclareceu as causas das faltas 

de energia e internet e informou que está procurando meios de resolver tais 

problemas. Prof. Heitor reclamou também do ar condicionado do Laboratório 

1 e Prof. Joaquim informou que irá solicitar agilidade no reparo do mesmo. C) 

Prof. André Grutzmann solicitou que se inclua na pauta da próxima 

Assembleia o apoio ao SETI. D) Prof. Giacomin relatou problemas que está 

enfrentando para trabalhar no laboratório de eletrônica, pois os equipamentos 
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estão desgastados, prejudicando o desenvolvimento das aulas. Prof. Joaquim 

comentou que, por conta das greves dos servidores técnico-administrativos, 

ocorreram vários atrasos nas licitações, mas que foi negociado com a 

PROPLAG urgência na providência de aquisição dos itens essenciais ao 

funcionamento do laboratório. 2. Avisos e esclarecimentos. A) Prof. 

Joaquim informou da solicitação de inclusão de item de pauta: Pedido de 

transferência de departamento do Prof. Wilian Soares Lacerda. Prof. Wilian 

solicitou que o item seja tratado como item 7. Prof. Joaquim propôs que se 

estabeleça o tempo de 40 minutos para o item 7 (Revisão do Regimento do 

DCC) e que a inclusão do pedido de transferência seja incluído como item 9. 

Proposta do Prof Joaquim obteve 14 votos. Proposta do Prof. Wilian obteve 

10 votos e uma abstenção. B) Prof. Joaquim deu as boas vindas a Profa. 

Renata e informou que a professora entrou na vaga recebida em 

contrapartida da cessão do Prof. Bermejo ao MEC. Prof. Neumar saiu às 

10:03. C) Prof. Joaquim informou que solicitou a nomeação do Prof. Paulo 

Afonso aprovado no concurso de Fundamentos de Programação. D) Prof. 

Joaquim parabenizou a Profa. Juliana por ter defendido o doutorado. E) Prof. 

Joaquim informou que o Prof. Monserrat irá participar do processo de 

promoção à Classe E com denominação de Professor Titular, na próxima 

quarta-feira, 09/12, às 7h30. F) Prof. Joaquim informou que a Assembleia 

deve indicar um docente para compor o colégio eleitoral responsável pela 

eleição do Reitor da Universidade. Prof. André Grutzmann e Prof. Ramon se 

voluntariaram para o cargo. Prof. André Grutzmann foi eleito com 14 votos, 

contra 7 votos favoráveis ao Prof. Ramon. G) Prof. Joaquim informou que 

existem disciplinas no SIG sem ementas cadastradas e que os professores 

responsáveis devem providenciar esse cadastro. H) Prof. Joaquim fez 

informes sobre a confraternização do DCC, no dia 18 de dezembro próximo, 

no Clube de Campo da ADUFLA. 3. Aprovação da ata 259. Aprovada com 4 

abstenções. 4. Referenda de solicitação de abertura de concurso para 

professor efetivo na área de Fundamentos de Computação. Prof. Joaquim 

apresentou a solicitação de abertura de concurso. Profa. Ana Paula propôs 

que se aprovasse os itens 4 e 5. As referendas foram aprovadas por 

unanimidade. Prof Neumar retornou às 10:35. 6. Aprovação de plano de 

trabalho de Docência Voluntária. Prof. Joaquim apresentou o plano de 

trabalho de docência voluntária do discente Heitor Scalco Neto na disciplina 
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de Redes Neurais Artificiais (GCC159) sob orientação do Prof. Wilian Soares 

Lacerda. Em seguida apresentou o plano de trabalho do discente Bruno da 

Silva Gonçalves. Ambos os planos de trabalho foram aprovados por 

unanimidade. 7. Revisão do Regimento do DCC. Prof. Renato como 

presidente da comissão, esclareceu os métodos que utilizaram para a 

adequação do novo regimento. Após discussões iniciais, Prof. Antonio Maria 

propôs que a avaliação do novo regimento seja feita após disponibilização de 

documento comparativo da proposta do novo regimento com o regimento 

atual, destacando as alterações. A proposta foi aprovada com 16 votos a 

favor, 6 contras e 6 abstenções.  8. Revisão das normas para afastamento 

de professores. Prof. Joaquim recomendou que o procedimento solicitado 

para o regimento também seja realizado nesse documento para facilitar a 

detecção das mudanças. 9.  Pedido de transferência de departamento do 

Prof. Wilian Soares Lacerda Prof. Joaquim apresentou a carta do Prof. 

Wilian solicitando transferência para o Departamento de Engenharia. Prof. 

Wilian defendeu seu pedido. Prof. Neumar como representante da área de 

Sistemas de Computação, comentou que a área acredita que cada um deve 

desenvolver seu trabalho da melhor forma e apoia o pedido de transferência 

caso não haja prejuízo para a área ou para o DCC. Informou que a Área de 

Sistemas de Computação se reuniu e se posicionou a favor do pedido de 

transferência do Prof. Wilian, desde que as disciplinas sob sua 

responsabilidade (GCC152 e GCC159) sejam também transferidas para o 

DEG e, também, que o DEG mantenha a oferta de 8 créditos em eletivas para 

BCC e BSI (sejam essas duas ou outras disciplinas de interesse dos 

respectivos colegiados). Prof. Ahmed saiu as 11:47. Profa. Juliana chegou as 

11:47. Prof. Heitor declarou que acredita que essa discussão deve ocorrer de 

forma mais detalhada, analisada e formalizada. Profa Ana Paula propôs que 

se aprove o pedido do Prof. Wilian condicionado à uma negociação de uma 

vaga com a comissão de vagas. Prof. Wilian propôs aprovação do seu pedido, 

acatando a ida das duas disciplinas. Profa. Marluce propôs que se adie a 

discussão para uma próxima assembleia. Proposta da Profa Marluce 

aprovada com 15 votos, 1 voto contra e 6 abstenções. Assim, o Presidente 

deu por encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC, 

às 12 horas e 34 minutos, e, para constar, eu, Luiza Arantes Junqueira, lavrei 
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a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à 

reunião de aprovação da mesma. Lavras, 01 de Dezembro de 2015. 


