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Realizada às treze horas do dia dois de agosto 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, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, André 

Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, 

Demóstenes Zegarra Rodrigues, Dilson Lucas Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa, Janderson Rodrigo de 

Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Júlio César Alves, Luiz 

Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Mayron César de Oliveira Moreira, Paula Christina 

Figueira Cardoso, Paulo Afonso Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa, Rafael Serapilha Durelli, Raphael 

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

Bueno Villela, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, 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 

justificou a ausência do Professor Neumar e do discente Felipe. O presidente apresentou os itens de pauta: 

1. Assuntos Gerais 2. Avisos e esclarecimentos 3. Espaço físico do DCC 4. Revisão do Regimento do DCC. 1. 

Assuntos Gerais A) Prof. Giacomin comentou que continua tentando comprar as pontas de osciloscópio do 

laboratório de eletrônica. B) Prof. Giacomin solicitou que as torneiras dos banheiros sejam reguladas e que 

se conserte a fechadura da porta do banheiro masculino dos funcionários. Prof. Renato informou que irá 

providenciar as solicitações. Sobre as pontas de osciloscópio, Prof. Renato esclareceu que está em contato 

com a PROPLAG para melhorar o planejamento da compra desses itens. C) Prof. Luiz Henrique comentou 

sobre o uso excessivo do Anfiteatro do DCC e que se preocupa com a degradação do espaço. 2. Avisos e 

esclarecimentos. A) Prof. Renato informou que relatou o furto dos projetores do anfiteatro na última 

reunião do CUNI, o reitor informou que algumas medidas relacionadas à segurança da Universidade estão 

sendo tomadas, como a melhoria da iluminação do campus e a instalação de câmeras. Prof. Renato solicitou 

que todos colaborem com o controle da segurança do Departamento. B) Prof. Renato deu as boas vindas ao 

novo professor, Bruno de Abreu Silva. Profa. Juliana chegou às 13h30. C) Prof. Renato informou que irá criar 

uma comissão para avaliar a melhor forma para se trabalhar com o novo esquema de impressões e cópias no 

Departamento. Informou que o valor referente às impressões e cópias será debitado do saldo do 

Departamento, solicitando o uso consciente das mesmas. 3. Espaço físico do DCC. Prof. Renato agradeceu a 

Comissão que realizou os estudos relacionados ao Espaço Físico do DCC e informou que fez algumas 

alterações no estudo para adequá-lo a algumas solicitações. Prof. Renato fez a apresentação da nova 

sugestão de distribuição do espaço físico no DCC. O prof. Renato explicou que a proposta de alocar o novo 

laboratório de Mac no Laboratório de Pesquisa 3 (atualmente ocupado pelo Grubi) se deve ao fato deste 

necessitar de um grande espaço e de precisar de um local mais seguro, com janelas distantes do solo, visto 

que os equipamentos são caros. O chefe do DCC explicou que os laboratórios de eletrônica deverão ser 

ampliados para que as turmas de aula prática possam acomodar 25 alunos. Desta forma, propõe que um 

laboratório de eletrônica fique no espaço ocupado pelo DCC05A e pelo DCC05B (ambos no 2o piso) e que o 

outro seja alocado na sala 23 do primeiro piso (atualmente ocupado pelo LEDuc). O prof. João Giacomin 

afirmou que o chefe do DCC não havia lido o documento enviado pela Área de Sistemas de Computação do 

DCC, onde são apontadas as demandas para que as aulas práticas de eletrônica possam ser realizadas com a 

presença de mais do que 20 alunos. O prof. João Giacomin propôs que os laboratórios de eletrônica 

permaneçam onde estão atualmente e que as turmas práticas sejam limitadas em 20 alunos.  Por fim, o prof. 

João propôs que seja mantida a decisão da Assembleia, em sua reunião 262, de alocar o LEDUC na sala 12 do 
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primeiro piso (atualmente ocupada pelos alunos de pós-graduação). Profs. André Pimenta e Paula saíram às 

13h52. Janderson e Paulo saíram às 14h50. Prof. Wilian sugeriu que trocasse o nome da sala “NAR” por “Sala 

dos Servidores” ou algo parecido para ficar mais coerente com o objetivo da sala. Prof. Wilian disse que não 

concorda em separar as salas do Laboratório de Eletrônica entre o primeiro e segundo andar do prédio do 

DCC. Ele explicou que isto inviabilizaria o trabalho do técnico em eletrônica do laboratório pois não seria 

possível ter dois almoxarifados (um em cada andar) para os equipamentos e materiais utilizados nas aulas. 

Além disto, não concorda em aumentar o número de estudantes por aula prática no Laboratório de 

Eletrônica, o que é feito atualmente para 22 alunos na sala DCC05A e 20 alunos na sala DCC05B. Ele 

continuou dizendo que este limite é necessário para garantir a qualidade e segurança dos alunos durante as 

aulas práticas que utilizam equipamentos caros e ferros-de-solda quente;  outras instituições de ensino 

adotam o limite de 15 ou 12 alunos por aula prática em laboratório deste tipo. Ainda complementou dizendo 

que a Área de Sistemas de Computação definiu o limite de alunos por aula prática no Laboratório de 

Eletrônica. Ainda sobre as alterações propostas pela chefia, prof. Wilian disse que quando o prédio do DCC 

foi projetado, não foi alocado espaço para projetos de extensão, apenas para atividades de pesquisa e aulas, 

e portanto o LEDUC não deveria estar no prédio do DCC e deveria voltar para o Campus Histórico da UFLA. 

Com relação aos alunos do PPGCC, prof. Wilian disse não concordar em retirá-los da sala reservada a eles, 

pois foi feito um investimento na sala com a compra de madeiras para confecção de mesas e escaninhos, 

além de ter uma cozinha que eles usam sendo um ambiente confortável para eles ficarem. Prof. Wilian disse 

ter conversado com o representante discente dos alunos da pós-graduação e este relatou que os alunos são 

contrários à mudança. Prof. Wilian relatou que em breve será aumentado o número de vagas de discentes 

para a pós-graduação, sendo esta uma das metas da nova gestão da UFLA, e a sala dos alunos da pós-

graduação está adequada para atender o aumento da demanda. Continuando, prof. Wilian disse que não 

concorda na criação de um Laboratório de Robótica, no espaço usado atualmente pelos alunos do PPGCC, 

tendo em vista a falta de espaço que o departamento tem apresentado, pois esse laboratório será usado a 

princípio para atender apenas uma nova disciplina eletiva, sendo que as outras disciplinas que já existem já 

são atendidas pelos laboratórios que já existem. Com relação a proposta da chefia de mudar o Labsin 

(Laboratório de Sistemas Inteligentes) para o andar superior ao lado do Laboratório de Eletrônica, prof. 

Wilian disse que seria até melhor para ele, pois sendo responsável por esse laboratório de pesquisa, ficaria 

seu gabinete mais perto além de poder utilizar mais facilmente os equipamentos e materiais do Laboratório 

de Eletrônica que recorrentemente precisa. Questionado sobre a necessidade do prof. Wilian ter esse 

laboratório, ele afirmou que realiza pesquisas principalmente na área de hardware e para isto precisa de 

espaço para os kits de desenvolvimento, mesas, bancadas, armários e demais equipamentos que adquiriu 

via projetos de pesquisa ao longo de 19 anos de serviço público na UFLA, diferente dos pesquisadores do 

DCC que desenvolvem pesquisa utilizando software. Prof. Wiilan finalizou sua fala dizendo que concorda em 

mudar o Labsin de lugar desde que não prejudique ninguém. Após discussão e considerações sobre a 

sugestão, Prof. Tales propôs que as discussões continuem em uma próxima AD, para que os membros 

analisem com mais calma o projeto. A proposta foi aprovada por unanimidade. Assim, o Presidente deu por 

encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 15 horas e 13 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, 02 de agosto de 2016. 
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ANEXOS: 

I) Planta proposta pela Comissão 
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II) Alterações propostas pela Chefia: 

 

 


