ATA DA 279ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 21 de fevereiro de 2017.

Realizada às treze horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete, 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: Ahmed Ali Esmin, André Grützmann, André Luiz Zambalde,
Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Demóstenes Zegarra
Rodriguez, Denilson Alves Pereira, 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, Ricardo Terra
Nunes Bueno Villela e Tales Heimfarth, do representante técnico administrativo Luciano Mendes dos
Santos, dos representantes discentes Alisson Gonçalves, Eduardo Fernando de Lima e Gustavo Magno
Santos. O presidente informou que irá presidir a assembleia de hoje devido ao falecimento da avó do Prof.
Renato, justificou a ausência dos professores Sanderson, Wilian e Luiz Henrique e apresentou os itens de
pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Publicações no repositório da Biblioteca
Universitária; 4. Requerimento de renovação de afastamento - Prof. Hermes Pimenta de Moraes Júnior; 5.
Distribuição de disciplinas; 6. Aprovação das atas: 264, 276, 277 e 278; 7. Regimento Interno do DCC Prof.
Heitor solicitou a inclusão do item de pauta “Apoio do DCC ao Simpósio Brasileiro de Sistemas de
Informação” como item 3. A inclusão foi aprovada por unanimidade. 1. Assuntos Gerais A) Prof. Denilson,
que acabou de retornar do afastamento para pós-doutorado, fez alguns relatos sobre a experiência do
afastamento. B) Prof. Heitor comentou que o calendário 2017/1 foi aprovado no conselho da PRG e em
breve irá para aprovação do CEPE. C) Prof. Heitor solicitou esclarecimentos sobre a tentativa de furto no
DCC. 2. Avisos e esclarecimentos A) Prof. André Pimenta comentou que realmente houve essa tentativa de
furto no DCC e que o prof. Renato já informou a Reitoria sobre os problemas de segurança no DCC. Sugeriu
que se formule um documento com dados de outras universidades solicitando maior atenção na segurança
do DCC. B) Prof. André Pimenta informou que a comissão de vagas solicitou um memorando quantificando
os trabalhos dos docentes do departamento. Prof. Dilson sugeriu a inclusão, como item 3 de pauta,
“quantificação de trabalho docente”. A inclusão foi aprovada por unanimidade. 3. Quantificação de trabalho
docente Prof. Dilson propôs que se envie uma moção à Comissão de vagas solicitando a inclusão de
trabalhos como projetos de extensão, orientações de TCC, trabalhos administrativos, entre outros. A
proposta foi aprovada por unanimidade. 4. Apoio do DCC ao Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação
Prof. Heitor informou que o evento ocorrerá no período de 5 a 8 de junho e sugeriu que não sejam
ministradas aulas nesses dias. Prof. Dilson informou que pretende organizar uma maratona de programação
na sexta-feira após o evento. Prof. Antônio Maria propôs que a Assembleia delibere que preferencialmente
nesse período, os professores não ministrem atividades letivas em sala de aula. A proposta do prof. Antonio
Maria foi aprovada com uma abstenção. Prof. Ricardo saiu às 13h56. Prof. Heitor propôs que se crie uma
Comissão responsável por organizar uma apresentação sobre a história do DCC, cursos de BSI, BCC e PPGCC.
Profa. Marluce sugeriu que a comissão seja formada pelo prof. Rêmulo, profa. Marluce e um representante
da pós-graduação. A proposta foi aprovada por unanimidade. 5. Publicações no repositório da Biblioteca
Universitária (BU) Prof. André Pimenta relembrou de uma reunião dos membros do DCC com a equipe da
BU em que foi sugerido que todos os TCCs e artigos sejam publicados no repositório institucional; prof.
Heitor comentou que houve essa discussão no Conselho de Graduação, e propôs que o DCC envie um
documento se posicionando a favor ou contra esse tipo de publicação. Prof. Tales propôs que se redija um
documento aos colegiados e à PRG, declarando apoio ao repositório institucional, mas que quando for um
artigo para publicação, o autor e orientador possam solicitar a não publicação do trabalho no repositório.
Prof. André Grutzman chegou às 14h25. 4. Requerimento de renovação de afastamento - Prof. Hermes
Pimenta de Moraes Júnior Prof. André Pimenta apresentou o documento enviado pelo prof. Hermes, prof.
Raphael pediu opinião de alguém da área. Prof. Giacomin comentou que é a favor da liberação. Prof. Ahmed
propôs que o assunto seja apreciado primeiramente pela área e que, apenas depois do assunto ser
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apreciado pelos membro da área, o assunto seja discutido e votado em Assembleia, a partir do parecer da
área. A proposta do prof. Ahmed foi aprovada por unanimidade. 5. Distribuição de disciplinas Prof. André
Pimenta apresentou a distribuição de disciplinas com os horários. A distribuição foi aprovada com uma
abstenção. 6. Aprovação das atas: 264, 276, 277 e 278 por falta de tempo, o assunto será tratado em uma
próxima Assembleia. 7. Regimento Interno do DCC por falta de tempo, o assunto será tratado em uma
próxima Assembleia. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião Ordinária da Assembleia
Departamental do DCC às 15 horas e 10 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, 21 de
fevereiro de 2017.
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