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Realizada às treze horas do dia três de novembro 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 Luiz Zambalde, André Pimenta Freire,
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, 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, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira e Wilian Soares
Lacerda, do representante técnico administrativo Luciano Mendes dos Santos, dos representantes
discentes Alisson Gonçalves e Eduardo Fernando de Lima e do representante discente da pósgraduação João Antônio da Silva. O presidente informou a ausência do Prof. Neumar e apresentou
os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Ajuste na proposta de
realocação do espaço físico; 4. Aprovação das Atas 274 e 275; 1. Assuntos Gerais A) Prof. Joaquim
informou que, como representante do DCC no Colegiado de Extensão da PROEC, participou de
reunião junto ao pró-reitor e foi informado que a PROEC recebeu a incumbência de profissionalizar
a extensão na UFLA, passando a exigir projetos extensão mais detalhados e separação de atividades
e extensão e de cultura. Informou que a PROEC está viabilizando junto ao SEBRAE um curso de
professor empreendedor, estando em fase de negociação no calendário, os professores
interessados devem ficar atentos para divulgação em breve. Por fim, alertou os colegas que a lei do
plano de carreiras de magistério federal, foi modificada no início deste ano para possibilitar o
recebimento de bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência oficial
de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por IFE. C) Prof. Wilian informou que
foi destituído do cargo de coordenador do curso de Engenharia de Computação, pois o curso não
terá início, devido à conjuntura atual do país. D) Prof. Heitor questionou sobre o problema do
recebimento de e-mails na UFLA. Prof. Heitor reclamou sobre a porta lateral do departamento que
não está funcionando. Prof. Heitor questionou sobre o início do curso de Engenharia Física; Prof.
Renato informou que irá verificar. Prof. Heitor comentou que o curso de Estatística já está em
aprovação na PRG e a grade possui três disciplinas lecionadas pelo DCC. Prof. Renato informou que
o DCC ainda não foi notificado oficialmente sobre o assunto. E) Prof. André Pimenta parabenizou os
discentes e os colaboradores da SETI, e que a organização recebeu elogios do gerente de Educação
da Intel. 2. Avisos e esclarecimentos A) Prof. Renato deu as boas vindas ao novo representante
discente de BCC, Eduardo Fernando de Lima. B) Prof. Renato convidou os membros da Assembleia
para o II Fórum de Graduação da UFLA. C) Prof. Renato informou que o Prof. Wilian solicitou a
inclusão do item de pauta “Projetos de Pesquisa guarda-chuva”, a inclusão foi aprovada com 17
votos a favor e 11 abstenções. O item foi adicionado. Prof. Bruno de Abreu saiu às 13h58. 3. Ajuste
na proposta de realocação do espaço físico Prof. Renato explicou a proposta feita pelo Prof.
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Sanderson na última Assembleia. Prof. Rêmulo comentou que no novo projeto está alocado
juntamente com o Prof. Zambalde no Lab. GTI, mas como muitos professores ainda não estão
dividindo sala, gostaria de dividir um gabinete de professor com o Prof. Zambalde, ao invés do Lab.
GTI. Prof. Giacomin saiu às 14h09. Profa. Renata Teles fez a seguinte proposta: Prof. Rêmulo se
mude para a sala do Prof. Zambalde, o administrador se mude para a Secretaria de Pós-graduação,
o Prof. Tales se mude para a sala do Administrador, Prof. Dilson e Ramon se mudem para a sala do
Prof. Tales, liberando a sala para o LEDUC. O Núcleo Alcance mude para o segundo andar,
facilitando a acessibilidade e o Laboratório de Otimização vá para o C3A, onde é o atual Núcleo
Alcance. Prof. André Saúde, coordenador do C3A comentou que no projeto inicial do C3A estava
previsto um laboratório de Otimização, por isso concorda com a alocação desse laboratório no
espaço. A proposta da Profa. Renata Teles foi aprovada com 21 votos a favor e quatro abstenções.
Desta forma, o espaço físico do DCC passa a ser ocupado conforme indicado nas figuras em anexo.
4. Aprovação das Atas 274 e 275 A ata 274 foi aprovada com uma abstenção, a ata 275 foi
aprovada com 4 abstenções. A Profa. Juliana saiu às 15h. 5. Projetos de Pesquisa guarda-chuva.
Prof. Wilian fez esclarecimentos sobre projetos conhecidos como “projetos guarda-chuva”, propôs
que o DCC reconheça projetos desse tipo, pois existe um edital aberto e que possui interesse em
participar. A proposta não foi aprovada, obteve três votos contrários, dois votos favoráveis e 14
abstenções. Prof. Renato comentou que a reitoria está com projetos de contratação de docentes
visitantes e sugeriu que os membros divulguem para docentes da área. Assim, o Presidente deu por
encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 15 horas e 20 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, 3 de novembro de 2016.
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