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Realizada às dezesseis horas e quinze minutos do dia dez de Junho de dois mil e 

dezesseis, no Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a 

presidência do Prof. Renato Ramos da Silva, Chefe do DCC, com a presença dos 

seguintes docentes: André Grutzmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, 

Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Janderson Rodrigo 

de Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, 

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, Rafael Serapilha Durelli, Raphael 

Winckler de Bettio, Rêmulo Maia Alves, Renata Teles Moreira, Ricardo Terra Nunes 

Bueno Villela, Sanderson L. Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Thomaz Chaves de 

Andrade Oliveira e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico administrativo 

Luciano Mendes dos Santos, do representante discente da graduação Alisson 

Gonçalves e do representante discente da pós-graduação João Antônio da Silva. O 

presidente apresentou os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e 

esclarecimentos. 3. Solicitação de abertura de seleção para professor substituto na 

área de Fundamentos de Programação. 4. Aprovação de relatórios de afastamento. 

5. Requerimento de renovação de afastamento Eric Fernandes de Mello Araújo. 6. 

Aprovação de ementas. 7. Destinação da vaga de docente. Prof. Neumar solicitou 

inclusão do item de Pauta: Solicitação de abertura de seleção para professor 

substituto na área de Sistemas de Computação, Prof. Joaquim sugeriu que se inclua o 

assunto no item 3. 1. Assuntos Gerais A) Profa. Marluce informou que o evento UFLA 

de Portas Abertas irá acontecer na próxima semana e solicitou apoio dos professores 

ao evento. B) Prof. André Grutzmann, informou em nome do Prof. Heitor que a 

candidatura do DCC- UFLA para sediar o evento SBSI no ano de 2017 foi aceita e 

solicitou ajuda dos professores na organização do evento. 2. Avisos e 

esclarecimentos. A) Prof. Renato solicitou que se houver interesse de alteração dos 

membros das Câmaras do Departamento, que seja informado à chefia. B) Prof. 

Renato informou que irá adotar o prazo de cinco minutos por fala, com até duas falas 

por assunto, nas reuniões da Assembleia para que não se estendam tanto. C) Prof. 

Renato deu as boas vindas ao Prof. Rafael Durelli. 3. Solicitação de abertura de 

seleção para professor substituto na área de Fundamentos de Programação e 
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Sistemas de Computação. Prof. Renato apresentou a banca do concurso de seleção 

para professor substituto na área de Fundamentos de Programação e leu os temas a 

serem avaliados conforme proposta da área. A solicitação de abertura foi aprovada 

com uma abstenção. Prof. Neumar explicou que o contrato do Prof. Gláucio, 

substituto do Prof. Hermes irá vencer em Agosto, e não poderá ser renovado. 

Apresentou a banca para processo de seleção de professor substituto na área de 

Sistemas de Computação proposta pela área. A solicitação de abertura foi aprovada 

por unanimidade. 4. Aprovação de relatórios de afastamento. Prof. Renato 

apresentou o relatório semestral referente aos meses de Setembro de 2015 a 

Fevereiro de 2016 e o segundo relatório referente aos meses de Março de 2016 a 

Julho 2016. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. 5. Requerimento de 

renovação de afastamento Eric Fernandes de Mello Araújo. Prof. Renato 

apresentou o requerimento enviado pelo Prof. Eric. O requerimento foi aprovado por 

unanimidade 6. Aprovação de ementas. Prof. Renato apresentou as ementas das 

disciplinas GCC125, GCC129, GCC177, GCC245, GCC178, GCC198 e GCC216 que foram 

alteradas pelas áreas correspondentes. As alterações das ementas foram aprovadas 

por unanimidade. 7. Destinação da vaga de docente. Prof. Renato apresentou a 

tabela de divisão de carga horária de docentes por área do DCC (em anexo). Prof. 

Wilian propôs que a vaga seja destinada para a área de Sistemas de Computação que 

hoje possui a maior carga horária por professor conforme o relatório. A destinação 

foi aprovada por unanimidade. Prof. Antonio Maria, Profa. Renata e Prof. 

Demóstenes chegaram às 17h. Prof. Wiliam propôs que o candidato aprovado em 

segundo lugar no concurso para a área de Sistemas de Computação Edital PRGDP 

1/2016 seja nomeado. Prof. André Pimenta apontou a carência do Departamento em 

professores efetivos que lecionem a disciplina Sistemas Operacionais. Prof. Zambalde 

complementou que o candidato citado seja nomeado caso atenda a demanda na 

disciplina. Na reunião estavam presentes seis membros da área de Sistemas de 

Computação, desses cinco declararam apoio a nomeação do segundo colocado no 

concurso, e um membro se absteve. A Proposta do Prof. Wilian foi aprovada com 5 

abstenções. Prof. Tales comentou que a porta lateral está algumas vezes 

apresentando dificuldades para ser trancada. Prof. Joaquim informou que já constam 

pedidos na Prefeitura Universitária para manutenção das três portas de entrada do 
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DCC. Prof. Renato comentou que na próxima semana terá uma reunião com o 

prefeito do campus e que irá reforçar as solicitações do DCC. Assim, o Presidente deu 

por encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 17 horas 

e 17 minutos, e, para constar, eu, Luiza Arantes Junqueira, lavrei a presente ata, que 

após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à esta reunião. Lavras, 10 de 

Junho de 2016. 


