ATA DA 277ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 6 de dezembro de 2016.
Realizada às 14 horas do dia seis de dezembro de dois mil e dezesseis, no Anfiteatro do Departamento de
Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. André Pimenta Freire, Subchefe do DCC, com a
presença dos seguintes docentes: André Grützmann, André Luiz Zambalde, 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, 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 Lopes Rosa, Renata
Teles Moreira, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira e Tales Heimfarth, e do representante discente da
pós-graduação João Antônio da Silva. O presidente informou que o Chefe do DCC, prof. Renato, não poderá
presidir a reunião, pois foi convocado para uma reunião na reitoria. O presidente deu início à reunião
apresentando os itens de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Revisão do Regimento
do DCC. O presidente informou que foi solicitada a inclusão de item para aprovar a abertura de seleção de
professor substituto para a área de Fundamentos de Programação, o item foi incluído passando a vigorar a
seguinte ordem: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Seleção de professor substituto na
área de Fundamentos de Programação; 4. Revisão do Regimento do DCC. 1. Assuntos Gerais, A) Prof.
Heitor informou que está tendo problemas para fechar a porta lateral do DCC, prof. André Pimenta informou
que irá verificar o que pode ser feito; B) Prof. Heitor informou sobre problema com a fiação na sala do
professores substituto, que pegou fogo, prof. André Pimenta informou que irá verificar o que ocorreu. 2.
Avisos e esclarecimentos, Prof. André Pimenta informou que a PRG irá encaminhar o horário do próximo
semestre e que logo irá convocar as áreas para realizar a distribuição de disciplinas; Informou que será
necessário abrir seleção de professor substituto para cobrir a licença maternidade da profa. Paula e para
ocupar a vaga atualmente ocupada pela profa. Claudiane, cujo contrato irá vencer em 02/06/2017; Informou
sobre as ofertas de eletivas e que, por enquanto, não está havendo uma exigência de mínimo de eletivas
para as áreas, devido à alta carga horária do Departamento. 3. Seleção de professor substituto na área de
Fundamentos de Programação, prof. André Pimenta apresentou o pedido de abertura de seleção para
professor substituto para a profa. Paula, da área de Fundamentos de Programação, o pedido foi aprovado.
4. Revisão do Regimento do DCC, dando continuidade aos trabalhos de revisão do regimento do DCC, prof.
André Pimenta continuou a apresentação a partir do Artigo 14. Prof. André Grützmann propôs a inclusão do
item “Coordenadorias de Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão”, a proposta foi aprovada e inserida
como item 5. No artigo 15, prof. André Grützmann sugeriu mudança no texto de “serão subordinadas” para
“são subordinadas", a proposta foi aprovada por unanimidade. Prof. Joaquim propôs mover o parágrafo
único do artigo 15 para a Subseção V - Dos Setores Didáticos-Científicos, a proposta foi aprovada por
unanimidade. No artigo 16, prof. Joaquim propôs que o texto deva continuar como o do antigo regimento
“Art. 16. A Administração Geral terá como responsável um técnico-administrativo do quadro permanente,
indicado pelo Chefe do DCC e homologado pelo Reitor”, a proposta foi aprovada por unanimidade. O artigo
17 foi aprovado. No artigo 18, prof. Joaquim propôs que fosse removido “Parágrafo único. As Câmaras
contarão com regimento próprio, que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Departamental”, a
proposta foi aprovada por unanimidade. Foram aprovados os artigos 19, 20, 21 e 22 (subseções III e IV). Prof.
Joaquim informou que com a inclusão das “Coordenadorias de Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão”
na estrutura do departamento, será necessária a criação da subseção, explicitando a sua função e
atribuições, a exemplo dos outros componentes da estrutura, o mesmo se prontificou a elaborar o texto. No
artigo 23, três professores apresentaram propostas para mudança do texto, Dilson (Os Setores DidáticoCientíficos congregam docentes responsáveis pelas atividades de ensino, estes setores estão categorizados
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da seguinte forma), Heitor (Os docentes do DCC estão distribuídos nos seguintes setores didático-científicos)
e Neumar (Os Setores Didático-Científicos congregam docentes por áreas de conhecimento afins), a
proposta aprovada foi a do prof. Heitor com 8 votos, a do prof. Dilson recebeu 6 votos e a do prof. Neumar 4
votos. Prof. Joaquim propôs que o artigo 24 “Os Setores Didático-Científicos congregam docentes efetivos
lotados no DCC responsáveis por áreas de conhecimento afins” seja removido, pois está repetido, e manter
o parágrafo único referente ao mesmo, proposta aprovada por unanimidade. Prof. Heitor sugeriu que o
artigo 26 é uma extensão do que está descrito no artigo 25 e propôs que mesmo seja mudado para o §3º do
artigo 25, além de sugerir a mudança do texto para “§3º O mandato do chefe e subchefe de cada setor
didático-científico será de 2 (dois) anos, permitida única recondução”, a proposta foi aprovada por
unanimidade. No artigo 27, prof. Júlio propôs que, no item V, seja removido “respeitando as cargas horárias
mínima e máxima” e prof. Heitor propôs a mudança de texto no item III para “enviar semestralmente à
Chefia do Departamento uma sugestão de distribuição das disciplinas de responsabilidade do setor,
aprovada pelos membros do setor”, a propostas foram aprovadas por unanimidade. Os próximos artigos
serão tratados em uma próxima reunião. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião Ordinária da
Assembleia Departamental do DCC às 16 horas e 03 minutos, e, para constar, eu, Ariana da Silva Lauredo,
lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes a esta reunião. Lavras, 6
de dezembro de 2016.

