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Realizada às 13 horas e 16 minutos do dia doze de julho 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 Grützmann, Bruno de Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra Rodrigues, 

Dilson Lucas Pereira, Janderson Rodrigo de Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim 

Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Júlio César Alves, Marluce Rodrigues 

Pereira, Neumar Costa Malheiros, Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo Afonso 

Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo Maia 

Alves, Renata Lopes Rosa, Renata Teles Moreira, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, 

Tales Heimfarth e Thomaz Chaves de Andrade Oliveira, 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. O presidente deu as 

boas vindas à nova professora Renata Lopes e justificou as ausências dos Professores 

Wilian, Luiz Henrique, Mayron e Rafael Durelli. O presidente apresentou os itens de 

pauta: 1. Assuntos Gerais. 2. Avisos e esclarecimentos. 3. Representante para 

compor a Câmara de Extensão e Cultura. 4. Representante para participar do COEP. 

5. Aprovação de relatório de afastamento Hermes Pimenta de Moraes Júnior. 6. 

Referenda de Criação de disciplina eletiva. 7. Referenda de aprovação de ementas. 

8. Aprovação das atas das reuniões 263, 264, 265 e 268. 9. Revisão do Regimento 

do DCC. 10. Revisão das Normas para afastamento de professores. O presidente 

solicitou a inclusão do item “Indicação de membro(s) para a Coordenação dos 

Programas de Iniciação Científica/PRP” como item 4. A proposta foi aprovada.  1. 

Assuntos gerais A) Prof. Giacomin comentou que alguns equipamentos do 

laboratório de eletrônica estão estragados e não está havendo reposição, explicou os 

problemas na aquisição de novos equipamentos e questionou a aquisição de apenas 

10 pontas de osciloscópio sendo que o mesmo havia solicitado 20 pontas. Prof. 

Renato informou que irá averiguar e trabalhar no planejamento de aquisições de 

novos materiais. B) Prof. André Grützmann informou que recebeu informações que 

os equipamentos de Mac estão com entrega prevista para a próxima semana. Prof. 

André Grützmann solicitou a reserva de pelo menos dois laboratórios para a 

realização dos minicursos do SETI. Prof. Renato solicitou que seja enviado um e-mail 

à chefia com as datas e horários solicitados. C) Profa. Marluce informou que 
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participou do Congresso da SBC em que se falou muito sobre a interdisciplinaridade e 

trouxe um currículo de referência para auxiliar na reestruturação das matrizes 

curriculares. 2. Avisos e esclarecimentos A) Prof. Renato informou que a Câmara de 

Extensão, Câmara de Pesquisa, Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu e Câmara de 

Graduação foram extintas. A Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu foi mantida, e 

foram criadas duas novas Câmaras, são elas: Câmara de Pesquisa, Ensino e Extensão 

e Câmara de relações interpessoais. Comentou ainda que nomeou coordenadores 

para laboratórios do DCC. B) Prof. Renato alertou sobre a presença de alguns alunos 

estrangeiros solicitando dinheiro aos professores e alunos durante as aulas, repassou 

as recomendações da reitoria para que caso o fato ocorra solicite ajuda da vigilância 

para que compareça ao local e não permita a presença da pessoa na sala de aula. C) 

Prof. Renato informou que o CEPE autorizou a nomeação do segundo colocado no 

concurso público para professor efetivo na área de sistema de computação. D) Prof. 

Renato informou a homologação do parecer favorável à redistribuição do Prof. Luiz 

Merschman da UFOP para a UFLA. E) Prof. Renato informou que a chefia recebeu da 

Câmara de Pesquisa as diretrizes para aprovação de projetos de pesquisa, tais 

diretrizes serão encaminhadas aos professores por e-mail. F) Prof. Renato alertou 

sobre as diretrizes para aceitação de atestado médico. G) Prof. Renato apresentou o 

Boletim de Ocorrência do furto de dois projetores no Anfiteatro do DCC. H) Prof. 

Renato informou que foi encaminhado ao DCC um convite para participação em um 

evento do IFPUG nos EUA. I) Prof. Renato relatou que se reuniu com o pessoal da  

DGTI e foi informado que aquele órgão não tem recebido solicitações de suporte de 

rede do DCC. Por isso foi solicitado aos membros desta A.D. que, quando ocorrer 

problemas de rede, deve-se cadastrar uma ocorrência de suporte à DGTI. Profa. 

Juliana e Prof. Julio comentaram que já cadastraram ocorrências relacionadas às 

listas de e-mail. J) Prof. Renato informou que, em reunião com a PROPLAG, recebeu 

informações de que a obra do terceiro andar do Departamento terá início em 2018. 

L) Prof. Renato informou sobre as obras no DCC que foram autorizadas pela 

Prefeitura e já se encontram em andamento: nova secretaria de pós-graduação, no 

hall do departamento; divisão da copa para criação de um novo laboratório e a 

construção de uma parede de dry wall para isolar a copa da atual sala de estudos da 

pós-graduação. Prof. Giacomin questionou se a Comissão de espaço físico participou 

da definição desses novos espaços. Prof. Renato informou que não. M) Prof. Renato 
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informou que o foco da reitoria no segundo mandato será na Pós-graduação, 

comentou que seguindo os planos da reitoria, a chefia do DCC irá lutar pelo conceito 

4 no PPGCC. 3. Representante para compor a Câmara de Extensão e Cultura da 

PROEC.: Prof. Joaquim se candidatou como representante e foi eleito por 

unanimidade. 4. Indicação de membro(s) para a Coordenação dos Programas de 

Iniciação Científica/PRP. Prof. Renato comentou que o prof. Sanderson se 

candidatou, assim como o Prof. Heitor. Prof. Giacomin propôs que o chefe se reúna 

com os interessados e defina o membro com apoio da Assembleia. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. 5. Representante para participar do COEP Prof. Renato 

comentou o interesse dos professores Ramon e André Pimenta. Prof. Ramon obteve 

13 votos, André Pimenta 5 votos e 5 abstenções. Prof. Ramon foi eleito o 

representante do DCC. 6. Aprovação de relatório de afastamento Hermes Pimenta 

de Moraes Júnior. Prof. Joaquim propôs que se aprove. Proposta aprovada por 

unanimidade.  7. Referenda de Criação de disciplina eletiva. Prof. Renato 

apresentou a proposta de criação da disciplina eletiva Computação em nuvem. A 

proposta foi aprovada por unanimidade. 7. Referenda de aprovação de ementas. As 

ementas das disciplinas GCC250 e GCC251 foram apresentadas e foram aprovadas 

por unanimidade.  8. Aprovação das atas das reuniões 263, 264, 265 e 268 As atas 

263, 265 e 268 foram aprovadas por unanimidade. A ata da reunião 264 será avaliada 

posteriormente e será submetida à avaliação na próxima AD. Assim, o Presidente deu 

por encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 15 horas 

e 09 minutos, e, para constar, eu, Luiza Arantes Junqueira, lavrei a presente ata, que 

após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes a esta reunião. Lavras, 12 de 

julho de 2016. 


