ATA DA 274ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 29 de setembro de 2016.

Realizada às treze horas do dia vinte e nove de setembro 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: Ana Paula Piovesan Melchiori, André
Grützmann, André Luiz Zambalde, André Pimenta Freire, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno
de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra Rodríguez, Dilson Lucas Pereira,
Heitor Augustus Xavier Costa, Janderson Rodrigo de Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim
Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Júlio César Alves, Marluce Rodrigues Pereira, 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 Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade
Oliveira e Wilian Soares Lacerda, dos representantes discentes da graduação, Alisson Gonçalves e
Israel Gonçalves dos Santos, do representante discente da pós-graduação, João Antônio da Silva, e
do representante técnico administrativo, Luciano Mendes dos Santos. O presidente apresentou os
itens de pauta: 1. Assuntos Gerais, A) O discente Israel informou sobre a SETI e que o evento não
será mais obrigatório, pediu o apoio dos professores para estimular os alunos a participarem do
evento; B) O prof. André Grützmann reitera o pedido do discente Israel e pede a colaboração dos
professores em relação à liberação para participar; prof. Dilson questionou como funcionará a
questão das faltas e prof. André Pimenta informou que a ideia é liberar os alunos e se eles não
apresentarem o comprovante de participação no evento terão falta; C) Prof. João informou que as
atas de 2016 não estão da página do DCC; D) Prof. João reclamou sobre a falta de equipamentos no
laboratório de eletrônica, informou que, em uma de suas últimas aulas, não havia equipamentos
suficientes em funcionamento e questionou sobre a situação na compra de novos equipamentos,
enviada recentemente pelo prof. André Pimenta por e-mail. Prof. Renato explicou que os processos
de compra no serviço público são demorados e que é necessário aguardar; prof. André Pimenta
explicou que enviou a planilha de controle de compras enviada pelo administrador do DCC e que
ela se refere a pedidos de compras feitos no ano anterior; E) Prof. André Grützmann propôs a
mudança da ordem dos itens de pauta para que a discussão do espaço físico do DCC seja feita logo
em seguida, a proposta foi aprovada com 2 abstenções e 1 voto contrário; 3. Espaço físico do DCC,
prof. Renato apresentou o projeto com a proposta da chefia para a distribuição do espaço físico.
Profa. Ana Paula questionou o fato de um professor substituto ocupar sua sala, pois ela continua na
universidade e, por isso, ainda continuará utilizando a sala para atender aos seus alunos; prof.
Renato informou que irá avaliar seu caso. O discente João informou que os alunos da pósgraduação estão insatisfeitos com a mudança da sala, pois ela acabou sendo dividida em duas, e
que, com a mudança, estão tendo problemas com relação à obtenção da chave para acesso à sala.
Prof. André Zambalde mencionou que já havia informado que cederia a sala dele para outros
professores e que iria para o Lab. GTI e que isso não foi considerado na proposta da chefia, ele
sugeriu que o Lab. GTI se mantenha no mesmo local, que o Lab. de Otimização fique no local onde
está o Lab. GTI (no projeto) e que o Lab. de Matemática Computacional fique na sala dele. Prof.
André Pimenta discorda da mudança, pois não contempla as necessidades do Núcleo Alcance.
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Profa. Ana Paula saiu às 13h51. Prof. Wilian questionou a mudança da sala da pós-graduação,
alegando que foi feita sem consulta à pós-graduação. Prof. Wilian questionou a mudança do Lab.
de Eletrônica na proposta apresentada, prof. Renato explicou que houve uma reclamação na
ouvidoria sobre o tamanho do espaço atual; prof. Wilian questionou por que não houve uma
consulta à área e quem seria o responsável pela solicitação de mudança. Prof. André Pimenta se
manifestou informando que houve uma consulta informal aos professores da área e que a mudança
foi principalmente para suprir a demanda de vagas para os cursos de ABI, sem aumentar a carga
horária do departamento. Prof. Wilian levantou a hipótese de que a reclamação da ouvidoria possa
ter vindo de alunos que estão cursando a disciplina do Departamento de Engenharia, que
atualmente está alocada no DCC, aguardando que o laboratório deles fique pronto. Prof. Wilian
também argumentou que um aumento no número de vagas poderia colocar em risco a segurança
dos alunos. O prof. Bruno Silva saiu às 14h06. Prof. Joaquim informou que houve uma decisão em
reunião de assembleia em que foi tomada a decisão de que as aulas práticas deveriam ter 25
alunos. Prof. Wilian entende que a decisão tomada foi em relação aos laboratórios de computação
e que na mesma reunião onde foi tomada a decisão, foi informado que o laboratório de eletrônica
comportava apenas 20 alunos. Prof. Thomaz explicou que um técnico não pode ensinar aos alunos,
pois está fora de suas atribuições, e que, por isso, um técnico em sala de aula não é uma opção
para solucionar o problema no aumento do número de vagas das disciplinas no Lab de Eletrônica.
Prof. André Grützmann apresentou seu ponto de vista em relação à sala da pós graduação,
afirmando que o departamento enfrenta vários problemas com relação a falta de espaço, tanto
para professores quanto para alunos da graduação, e que em outros departamentos não há sala
específica para alunos da pós-graduação. Prof. André Grutzmann considera que apesar de o técnico
não poder ensinar aos alunos monitores, ele poderia auxiliar nas aulas. Prof. João considera que
não há possibilidade de aumento do espaço físico do laboratório de eletrônica sem recursos
humanos e sem os devidos equipamentos em quantidade suficiente, conforme documento
encaminhado pela Área de Sistemas de Computação para a Chefia do DCC. Informou também que o
Projeto do curso de Engenharia de Controle Automação já previa 3 turmas práticas das disciplinas
de eletrônica e que não houve um aumento da demanda, conforme informado pela chefia. Prof.
Demóstenes considera que um monitor não tem capacidade suficiente para atuar em aula
auxiliando o professor adequadamente. Prof. Joaquim informou que também é contra a solução de
contar com o monitor para auxiliar em aula, e que uma solução seria os alunos bolsistas da pósgraduação auxiliarem, informando que já houve uma experiência assim no DCC, em uma de suas
disciplinas, que foi bastante benéfica aos alunos. Prof. André Zambalde propôs utilizar o
laboratório GTI como sala em conjunto com o professor Rêmulo, liberando as respectivas salas
para serem utilizadas pelos professores Dilson e Ramon e como laboratório de Otimização . Prof.
Sanderson questionou sobre a sala de monitoria e a sala da Compjunior. Prof. Antônio questionou
sobre o laboratório de Programação Aplicada, prof. Joaquim explicou que ele surgiu de um acordo
com o reitor durante sua última gestão. Prof. Sanderson fez um questionamento sobre a sala da
chefia e sala do administrador. Prof. Antônio sugeriu a chefia, em relação à reclamação, uma maior
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descentralização das decisões, e que poderia ter sido feita uma consulta à área antes da elaboração
da proposta; questionou também sobre decisões tomadas sem consulta à Assembleia, como a
mudança da sala da pós; prof. Renato informou que foi uma decisão tomada em conjunto com o
coordenador da pós-graduação. Prof. Heitor questionou sobre as promessas feitas pelo reitor
durante a sua campanha, comentou sobre a redução da carga horária do departamento, e que
ainda não foram apresentadas propostas para a solução do problema. Prof. Heitor considera que o
departamento não deve absorver e tentar resolver todos os problemas que surgem sozinho e que
tal atitude está criando desavenças. Prof. Heitor propõe que se faça um levantamento das
demandas do departamento e que se cobre uma solução da reitoria. Prof. Dilson informou, como
membro da comissão de estudo da distribuição de espaços no DCC, que nos próximos dias entrará
em contato com os professores para colher as demandas de cada um para elaborar um projeto de
distribuição. Prof. André Pimenta sugeriu dar encaminhamento às propostas apresentadas. Profa.
Renata propôs aprovação das mudanças apresentadas para o primeiro andar do DCC, foi aprovada
com 12 votos a favor, 05 contra e 06 abstenções. Prof. Wilian justificou o voto contra pela mudança
da sala da pós, por ter sido feita antes de ter sido decidido pela assembleia. Seguindo sugestão do
Prof. Zambalde, Prof. Sanderson propôs que os professores Zambalde e Rêmulo compartilhem a
sala no Laboratório GTI, que a sala do professor Zambalde seja utilizada pelos professores Dilson e
Ramon, que o laboratório de Matemática Computacional vá para a sala do lado da copa, onde hoje
ficam os professores substitutos, que os professores substitutos ocupem o local de quem está
substituindo (em casos excepcionais deve-se seguir a lista de compartilhamento de salas), que o
Núcleo Alcance vá para a sala atualmente ocupada pelo laboratório de Matemática Computacional
e que a sala desocupada pelo Núcleo Alcance no C3A passe a ser ocupada pelo equipe de
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Otimização. A votação não foi realizada por falta de quorum. 2. Avisos e esclarecimentos, não foi
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discutido. 4. Revisão do Regimento do DCC, não foi discutido. Assim, o Presidente deu por
encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 15 horas e 49 minutos, e,
para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, foi
assinada pelos presentes a esta reunião. Lavras, 29 de setembro de 2016.

