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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 26 de janeiro de 2017.

Realizada às treze horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e dezessete, 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, 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, Marluce Rodrigues Pereira, Mayron César
de Oliveira Moreira, Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo Afonso Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa,
Rafael Serapilha Durelli, Renata Lopes Rosa, Renata Teles Moreira, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Tales
Heimfarth, Thomaz Chaves de Andrade Oliveira e Wilian Soares Lacerda, do representante técnico
administrativo Luciano Mendes dos Santos e dos representantes discentes Alisson Gonçalves e Eduardo
Fernando de Lima. O presidente informou a ausência dos profs. Luiz Henrique e Neumar e apresentou os
itens de pauta: 1. Registro de projetos de pesquisa do tipo genérico (presença do Pró-Reitor de Pesquisa)
2. Assuntos Gerais 3. Avisos e esclarecimentos 4. Aprovação do plano de trabalho de docência voluntária
5. Aprovação das Atas 264, 276 e 277 6. Distribuição de disciplinas 7. Regimento Interno do DCC.
1.Registro de projetos de pesquisa do tipo genérico (presença do Pró-Reitor de Pesquisa). Prof. Renato
convidou o Pró-reitor de Pesquisa para fazer uma apresentação sobre os projetos de pesquisa do tipo
genérico. Prof. Teodorico parabenizou a iniciativa do DCC de convidá-lo para a Assembleia para facilitar o
diálogo; Prof. Teodorico explicou sobre os trâmites necessários para a aprovação dos projetos de pesquisa e
fez esclarecimentos sobre os projetos do tipo genérico. Prof. Wilian apresentou seu projeto de sistemas
embarcados que desenvolve desde 2014, explicou que possui dois alunos que recebem bolsa nesse projeto.
Em seguida, apresentou um projeto do prof. Danton, do DEG, no qual é colaborador; mostrou que o projeto
também é genérico, assim como o que desenvolve em redes neurais e foi recusado. Prof. Wilian apresentou
seu projeto de redes neurais e explicou que não entende o motivo da recusa de seu projeto. Prof. Teodorico
explicou que o projeto do prof. Wilian poderia ser mais completo para caracterizar um projeto de pesquisa;
prof. Wilian disse que pode fazer ajustes no projeto para que se adeque a esse perfil. Prof. André Pimenta
comentou que pretende desenvolver um workshop, principalmente para novos docentes, para esclarecer os
principais pontos sobre projetos de pesquisa. Profs. Bruno de Abreu, Giacomin e Paula saíram às 14h. Prof.
André Grutzmann chegou às 14h25. Prof. Wilian propôs que o projeto em questão seja retornado a ele para
que seja aprimorado de acordo com as sugestões do Prof. Teodorico e que irá submeter à aprovação do
Departamento novamente. Prof. Renato concordou. 2. Assuntos Gerais A) Profa. Marluce comunicou que os
alunos do curso de Ciência da Computação participaram do Edital Desafio ZikaZero e o curso foi premiado
com R$10 mil. Prof. Durelli saiu às 14h38. B) Prof. Heitor comentou que no período de 6 a 9 de junho, o
evento XIII SBSI 2017 irá ocorrer no DCC em comemoração dos 10 anos do curso de BSI e dos 20 anos de BCC
na UFLA, convidou a todos para participar e mostrou o site que foi desenvolvido para divulgação do evento.
C) Prof. André Grutzmann comentou que o SETI, que ocorre em outubro, precisa de um coordenador geral;
comentou também que já participou por dois anos e abriu o convite para quem queira participar da
organização junto aos alunos. 3. Avisos e esclarecimentos A) Prof. Renato informou que as próximas
Assembleias foram adiadas, as datas serão 21 de fevereiro e 23 de março. B) Solicitou que os membros
passem na secretaria para assinar as atas anteriores. C) Prof. Renato informou que o reitor está tentando
instalar a versão paga do sistema gerenciador de e-mail Zimbra na UFLA. D) Informou que o projeto do
terceiro andar está finalizado, porém os alicerces não suportam o terceiro andar; comentou que está em
contato com a reitoria para tentar chegar a uma solução. E) Prof. Renato informou que o DCC adotou a
apresentação de artigo para a avaliação do Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), dessa forma, o artigo não
pode ser cadastrado no repositório da UFLA para que possa ser publicado em revistas e conferências. Prof.
Tales sugeriu que esse item seja item de pauta na próxima Assembleia. A proposta foi aprovada por
unanimidade. 4. Aprovação do plano de trabalho de docência voluntária. Prof. Renato apresentou o plano
do discente Ronielli Chagas de Oliveira; o plano foi aprovado por unanimidade. 5. Aprovação das Atas 264,
276 e 277. Por falta de tempo, o item será discutido em uma próxima Assembleia. 6. Distribuição de
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disciplinas. Por falta de tempo, o item será discutido em uma próxima Assembleia 7. Regimento Interno do
DCC. Por falta de tempo, o item será discutido em uma próxima Assembleia. Assim, o Presidente deu por
encerrada a reunião Ordinária da Assembleia Departamental do DCC às 15 horas, e, para constar, eu, Luiza
Arantes Junqueira, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes a esta
reunião.
Lavras,
26
de
janeiro
de
2017.

