ATA DA 264ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 22 de março de 2016.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Realizada às treze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de Março de dois mil e dezesseis, na
sala de Seminários 1 do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do
Prof. André Pimenta Freire, Subchefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula
Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Luiz Zambalde, Bruno de Oliveira Schneider, Dilson
Lucas Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Janderson Rodrigo de Oliveira, João Carlos Giacomin,
Juliana Galvani Greghi, Júlio César Alves, Marluce Rodrigues Pereira, Mayron César de Oliveira
Moreira, Neumar Costa Malheiros, Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo Afonso Parreira Júnior,
Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renata Teles Moreira,
Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, 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
Alisson Gonçalves e Felipe Dias. Prof. André Pimenta apresentou os itens de pauta: 1. Apoio do
DCC ao SETI/2016. 2. Aprovação do DCC do termo de Convênio entre UFLA e UNIFAL:
“Informatização do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Alfenas
– UNIFAL-MG – FORPDI”. 3. Distribuição de disciplinas do DCC. 4. Revisão do regimento do DCC.
5. Revisão das normas de afastamento. Prof. Sanderson propôs alteração do item 3 para o item
1. A proposta obteve 3 votos a favor, 14 contra e 7 abstenções. Prof. Heitor informou que o DAE
irá ofertar cinco disciplinas eletivas para os alunos de Sistemas de Informação, são elas: GAE142
Planejamento Empresarial; GAE237 Estratégias Empresariais na Era Digital; GAE180 Administração
da Produção e Serviços; GAE101 Comportamento Humano nas Organizações e GAE128 Sistemas
de Informações Gerenciais. Prof. André Pimenta informou que assumiu a presidência da
Assembleia devido ao afastamento por licença por motivos de saúde do Prof. Joaquim; informou
ainda, que ele próprio também estará afastado a partir do dia 1º de abril e, de acordo com o
Regimento Geral da UFLA, no impedimento do Chefe e do Subchefe, exercerá a chefia o docente
mais antigo no exercício do magistério no Departamento, no caso, será exercida pelo Prof.
Rêmulo. Prof. André Pimenta justificou a ausência do Prof. Demóstenes. 1. Apoio do DCC ao
SETI/2016. Prof. André Grutzmann informou que o evento irá ocorrer do dia 17 ao dia 23 de
Outubro e solicitou apoio e sugestões de palestrantes e patrocinadores para o evento. Prof. André
Pimenta comentou que é importante a divulgação da data para que os professores possam definir
os planos de curso considerando a data do evento. O discente Felipe apresentou-se como diretor
do CA CC e reforçou a importância do evento para os alunos. Prof. Zambalde propôs que se
aprove o apoio do DCC ao SETI 2016. A proposta de apoio foi aprovada por unanimidade. 2.
Aprovação do DCC do termo de Convênio entre UFLA e UNIFAL para o projeto: “Informatização
do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG –
FORPDI”. Prof. André Pimenta fez esclarecimentos sobre o termo de convênio que irá
desenvolver um produto de software de código aberto com a participação de professores e
alunos do DCC. Prof. Zambalde, que irá participar do projeto, complementou a explicação. Prof.
Rêmulo propôs que seja dada a aprovação por parte do DCC para o termo de Convênio entre
UFLA e UNIFAL para o projeto: “Informatização do Plano de Desenvolvimento Institucional da
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Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG – FORPDI”. A proposta obteve 24 votos a favor e 2
abstenções. 3. Distribuição de disciplinas do DCC. Prof. André Pimenta apresentou o quadro de
distribuição de disciplinas conforme atribuição prévia feita pelas áreas do DCC. Prof. Tales
solicitou que a turma 14C teórica, da disciplina GCC224, seja retirada da composição, sendo
ofertada separadamente pela Profa. substituta Claudiane, com a finalidade de diminuir o número
de alunos na turma (75), e que se retire a oferta da eletiva GCC208. A pedido, a proposta foi
dividida em duas, a primeira parte da proposta teve uma contraproposta do Prof. Heitor, que
propôs que essa mudança seja negociada diretamente entre os coordenadores de BCC e BSI e o
representante da área de Fundamentos de Programação. A proposta do Prof. Heitor obteve 15
votos a favor, 1 voto contra e 3 abstenções. A segunda parte da proposta do Prof. Tales (retirada
da oferta da eletiva GCC208) obteve 14 votos a favor, 2 votos contra e 9 abstenções. Prof. Bruno
propôs que a turma 14 A/B da disciplina GCC104 (prática e teórica) seja lecionada pela Profa.
Claudiane, totalizando 16 horas de carga horária para a mesma, e que a turma 22A/B, também da
disciplina GCC104 (prática e teórica), seja lecionada pelo Prof. Paulo Afonso, totalizando 12h de
carga horária para o professor, de forma que a Profa. Ana Paula ficasse com 10h de carga horária,
compensando o semestre anterior, no qual a mesma contou com a carga horária de 16h, mesmo
sendo coordenadora do curso de BSI. A proposta do Prof. Bruno obteve 20 votos a favor e 7
abstenções. A distribuição de disciplinas conforme a distribuição original apresentada após
atribuição pelas áreas e mudanças votadas foi aprovada com 3 abstenções. Prof. Wilian sugeriu
que o Departamento solicite professores substitutos para ajudar na divisão da alta carga horária
do DCC. Além disto, prof. Wilian solicitou a informação de quantas eletivas estão sendo ofertadas
por área de conhecimento do departamento, o que o presidente se comprometeu em fornecer
para a próxima assembleia. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião Extraordinária da
Assembleia Departamental do DCC às 15 horas e 48 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, 22 de março de 2016.

