ATA DA 265ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 06 de Maio de 2016.
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Realizada às sete horas e quarenta minutos do dia seis de Maio de dois mil e
dezesseis, no Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC),
sob a presidência inicial do Prof. André Pimenta Freire, Subchefe do DCC,
com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori,
André Grutzmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Bruno de
Oliveira Schneider, Dilson Lucas Pereira, Janderson Rodrigo de Oliveira, João
Carlos Giacomin, José Monserrat Neto, Juliana Galvani Greghi, Júlio César
Alves, Mayron César de Oliveira Moreira, Neumar Costa Malheiros, Paulo
Afonso Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa, Raphael Wincker de Bettio,
Rêmulo Maia Alves, Renata Teles Moreira, Renato Ramos da Silva, Ricardo
Terra Nunes Bueno Villela, Sanderson L. Gonzaga de Oliveira e Wilian Soares
Lacerda, do representante técnico administrativo Luciano Mendes dos
Santos e dos representantes discentes da graduação Alisson Gonçalves,
Felipe Dias e Israel Gonçalves dos Santos e do representante discentes da
pós-graduação João Antônio da Silva. Prof. André Pimenta esclareceu que o
Prof. Joaquim irá atrasar para presidir a reunião por estar em uma sessão de
fisioterapia. Prof. André Pimenta apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos
Gerais. 2. Avisos e esclarecimentos. 3. Referenda da redistribuição do Prof.
Paulo Bermejo. 4. Aprovação das atas das reuniões 263 e 264. 5.
Apresentação da chapa inscrita para a eleição de chefe e subchefe do
Departamento. 6. Revisão do Regimento do DCC. 2) Avisos e
esclarecimentos. A) Prof. André Pimenta comentou que a chefia solicitou um
parecer das áreas quanto à ministração de disciplinas a distância e que
recebeu as manifestações da área de Fundamentos de Programação e de
Sistemas de Informação, informando que ambas as áreas têm preferência
por ministrar as disciplinas no formato presencial. B) Prof. André Pimenta
comentou que o DCC sofre problemas de falta de espaço físico e que existe a
demanda de cinco professores sem sala para trabalhar, informou que a
chefia enviou um e-mail à lista de professores solicitando a manifestação de
quem houvesse interesse em dividir a sala. Prof. Monserrat se manifestou
informando que se dispõe a dividir a sala com o Prof. Paulo. C) Prof. André
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Pimenta informou que, conforme solicitado na Assembleia anterior, foi
enviado por e-mail aos membros, a relação de disciplinas eletivas ofertadas
atualmente por área, incluindo o número de matriculados. Prof. Wilian
observou que há uma grande discrepância entre eletivas por área por
professor e que, baseado na relação enviada, calculou a relação de
professores ministrando eletivas por área: Sistemas de Computação (10
professores, 3 eletivas = 0,3 eletivas/professor), Fundamentos de
Computação (4 professores, 1 eletiva = 0,25 eletivas/professor), Sistemas de
Informação (10 professores, 4 eletivas = 0,4 eletivas/professor),
Fundamentos de Programação (11 professores, 1 eletiva = 0,091
eletivas/professor). Prof. Joaquim chegou e assumiu a presidência da
Assembleia, esclareceu que o cálculo não pode ser baseado exclusivamente
pela oferta de eletivas deste semestre, pois, para atender a demanda de
disciplinas ofertadas para repetentes, a área de Fundamentos de
Programação teve que diminuir a carga de eletivas para não aumentar
excessivamente a carga horária dos professores. Prof. Joaquim comentou
que, com a implantação dos novos currículos de BSI e BCC, há necessidade
de verificar em que situação se encontra a distribuição de professores em
área pelo Departamento. D) Prof. Joaquim informou que o Prof. Scolforo
tomou posse no MEC para o segundo mandato como reitor da UFLA. E) Prof.
Joaquim informou que a UFLA recebeu um prêmio internacional concedido
pelas boas práticas em manejo da água. 1) Assuntos gerais A) Prof. Wilian
comentou que possui sete projetos de pesquisa pendentes da aprovação da
chefia no SIGAA desde novembro do ano passado, mesmo tendo enviado
memorando a chefia solicitando a aprovação do registro. Prof. Sanderson
relatou que o mesmo aconteceu com ele. Prof. Joaquim informou que não
recebe nenhuma mensagem informando sobre projetos de pesquisa
pendentes de aprovação e solicitou que a chefia seja avisada por e-mail
quantos esses existirem. Prof. Wilian comentou que entre os projetos,
encontra-se alguns relacionados à pós-graduação e já aprovados em
qualificação ou pelo colegiado. Alguns destes projetos já foram encerrados
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antes mesmo de serem aprovados no SIGAA. Prof. Joaquim propôs a inclusão
do item “Trâmite de projetos de pesquisa e extensão no DCC” como item de
pauta nesta Assembleia após a abordagem do item 5. A inclusão foi
aprovada por unanimidade. 3. Referenda da redistribuição do Prof. Paulo
Bermejo Prof. Joaquim explicou que o Prof. Bermejo estava cedido para a
UnB e solicitou a redistribuição definitiva, em contrapartida o DCC recebeu
uma vaga para professor efetivo. Prof. Joaquim leu o despacho de
redistribuição. Em uma próxima reunião será discutido em qual área será
alocada a vaga. Prof. Raphael propôs que se aprove a referenda. A proposta
foi aprovada por unanimidade. 4. Aprovação das atas das reuniões 263 e
264 Devido a inclusão do novo item de pauta, a aprovação das atas foi
adiada para uma próxima AD. 5. Apresentação da chapa inscrita para a
eleição de chefe e subchefe do Departamento Antes de transferir a palavra
aos candidatos, Prof. Joaquim agradeceu o apoio e contribuição da equipe
que ajudou o crescimento do DCC durante sua gestão. Prof. Renato e Prof.
André Pimenta destacaram os pontos principais do Plano de trabalho da
chapa, respondendo aos questionamentos dos membros. 6. Trâmite de
projetos de pesquisa e extensão no DCC Prof. Raphael comentou sobre a
necessidade de desburocratizar o processo de aprovação de projetos de
pesquisa no DCC e propôs que guidelines sejam definidos pelas Câmaras
responsáveis, os projetos que atenderem aos guidelines devem ser
automaticamente aprovados pelo chefe, caso o projeto não atenda aos
guidelines, deve ser encaminhado para a Câmara que será responsável por
emitir o parecer. Prof. Joaquim complementou a proposta do Prof. Raphael,
para que, devido aos prazos necessários, os projetos que se encontrassem
para avaliação poderiam aprovados pelo chefe antes da definição dos
guidelines. Prof. Wilian relatou que há um problema de comunicação entre a
Câmara de Pesquisa do DCC, a Chefia do DCC e a PRP sobre os trâmites de
aprovação de projetos. Em outros departamentos, tipo o DEG, a aprovação
dos projetos de pesquisa no SIGAA é feita pelo chefe sem burocracia. A falta
de projetos aprovados no SIGAA prejudica o professor, o departamento e a
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própria UFLA por causa dos relatórios estatísticos levantados utilizando este
sistema on-line. Prof. Dilson propôs que o chefe homologue todos os
projetos cadastrados no SIGAA e que a avaliação seja realizada pela PRP
posteriormente. Prof. Pimenta criticou a proposta do Prof. Dilson, uma vez
que ela aumenta a responsabilidade da chefia, em caso de questionamento
jurídico. Prof. Joaquim informou que não seria esse o caso, uma vez que a
Assembleia como um todo estaria assumindo essa responsabilidade, como já
o fez no passado, quando autorizou a chefia a aprovar automaticamente os
Relatórios de Atividade Docentes, sem nem precisar informá-los em reunião
departamental. Colocadas em votação, a proposta do Prof. Dilson obteve 7
votos. A Proposta do Prof. Raphael foi aprovada com 12 votos. 6. Revisão do
Regimento do DCC Por falta de tempo será abordado numa próxima
Assembleia Departamental. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião
Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 10 horas e 05 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, 06 de Maio de 2016.

