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Realizada às quatorze horas do dia doze de Novembro de dois mil e 
quatorze, na sala de Seminários 2 do Departamento de Ciência da 
Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Joaquim Quinteiro 
Uchôa, Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed 
Ali Abdalla Esmin, André Grützmann, André Pimenta Freire, Bruno de 
Oliveira Schneider, Dilson Lucas Pereira, Demóstenes Zegarra 
Rodríguez, Denilson Alves Pereira, Heitor Augustus Xavier Costa,  João 
Carlos Giacomin, Luiz Henrique Andrade Correia, Neumar Costa 
Malheiros, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de Bettio, Rêmulo 
Maia Alves, Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, 
Tales Heimfarth; do representante discentes da graduação Wesley 
Ribeiro de Souza; e do representante técnico administrativo, Luciano 
Mendes dos Santos. Prof. Joaquim apresentou os itens de pauta: 1. 
Assuntos Gerais; 2. Avisos e Esclarecimentos; 3.  Mudança de titulação 
para abertura de concurso na área de Fundamentos de Programação. 
Item 1. Assuntos Gerais. A) Prof. Heitor solicitou maiores 
esclarecimentos sobre a contratação de auxiliares de limpeza. Prof. 
Joaquim disse que não tem maiores informações sobre o assunto, mas 
que não irá concordar em prejuízos na limpeza do departamento. Prof. 
Heitor comentou também sobre a deficiência dos alunos na aplicação 
de normas técnicas em trabalhos da graduação e que alguns de seus 
alunos comentaram que não estavam tendo aula de TCC I. Prof. 
Joaquim comentou que já existe uma movimentação nos colegiados 
para extinção da TCC I, atendendo à solicitação da assembleia para 
adoção de estágio como TCC. Prof. Zambalde comentou que existem 
muitos alunos no inicio da graduação cursando a disciplina de 
Metodologia, e que a grade curricular foi modificada para que tal 
disciplina seja lecionada mais próximos às disciplinas de TCC I E TCC II. 
Prof Joaquim disse que na ausência das professoras responsáveis por 
tais disciplinas, não iria prosseguir com o assunto e que iria verificar 
posteriormente a questão de ausência de aulas em TCC I. C) Prof. 
Giacomin informou que os equipamentos do laboratório de eletrônica 
estão defasados e quis saber maiores informações sobre a compra dos 
equipamentos planejados. Prof Joaquim esclareceu que existe uma 
verba para ser utilizada pelo departamento, mas o processo licitatório 
não ocorreu no tempo esperado e provavelmente não será possível 
realizar a compra dos equipamentos que estavam planejados para o 



próximo semestre, mas que há uma promessa de realização de tais 
licitações para que as compras sejam efetuadas o mais breve possível. 
D) Prof Giacomin quis saber informações sobre a compra de livros que 
foram sugeridos pelos professores, uma vez que um livro solicitado por 
ele para aquisição para a biblioteca ainda não havia chegado. Prof. 
Joaquim solicitou à Luiza que acompanhasse o pedido.  Prof Giacomin 
saiu às 14:23 E) Prof André Grutzmann ressaltou que foi grande o 
tempo e trabalho gasto por muitas pessoas no envolvidas no processo 
de definição dos novos laboratórios do DCC e lamentou que a compra 
não possa ter sido realizada. F) Prof André Grutzmann comentou do 
sucesso do SETI e abriu o convite aos professores que quiserem ajudar 
na organização dos próximos anos. Prof. Joaquim parabenizou a 
organização do evento e disse que apoia a realização do evento 
anualmente no departamento. Item 2. Avisos e Esclarecimentos A) 
Prof. Joaquim justificou as ausências dos seguintes professores: Ana 
Paula, Marluce e Thomaz. B) Prof Joaquim informou a substituição da 
representante discentes Bárbara Barbosa de Oliveira pelo discente 
Gabriel Rodrigues Oliveira, da representante Mayra Cristiane por 
Wesley Ribeiro de Souza dando às boas vindas ao aluno presente. 
Informou ainda a substituição do representante técnico administrativo 
Anderson Laudelino Pereira pelo técnico Luciano Mendes dos Santos. 
C) Prof Joaquim informou que, de acordo com resolução do CEPE, a 
mudança de turno de BSI para diurno somente ocorrerá se isso for de 
interesse para instituição. Disse ainda que um recurso deve ser 
reformulado e enviado ao Conselho de Graduação por parte do 
Colegiado de BSI. O aluno Wesley disse que a carta enviada ao CEPE 
pelos alunos não foi como abaixo-assinado, e sim como um documento 
baseado nas informações obtidas a respeito da mudança de turno. D)  
Prof Joaquim comentou sobre a progressão atrasada de alguns 
professores. E que devido a essa dificuldade na CPPD, a administradora 
do Departamento Juliana Paviani irá prestar serviços na CPPD e o atual 
administrador do PRG, Alex irá ocupar o cargo no DCC. Prof André 
Zambalde sugeriu que a CPPD informasse com 30 dias de antecedência 
quando irá ocorrer a progressão do Professor. Prof Luiz Henrique 
chegou às 14:43. F) Prof Joaquim informou que enviou um memorando 
aos colegiados de BSI e BCC informando que não serão ofertadas 
disciplinas com metade da carga horária a distância, a menos que a 
metodologia esteja clara na ementa e/ou plano de curso, uma vez que 
não existem normas claras do CEPE para esse tipo de oferta e nem 
consenso no DCC sobre como tratar essas disciplinas. Prof. Ahmed 
sugeriu a introdução de disciplinas com o perfil de “projetos”, sem 
controle rígido de frequência, para uma maior independência dos 



alunos. Prof. Heitor perguntou sobre a questão de professores 
substitutos. Prof. Joaquim informou que havia um pedido de prof. 
substituto para o Prof. Tales e solicitou ao mesmo que informasse 
sobre a situação. Prof. Tales esclareceu que não obteve resposta sobre 
a bolsa da Capes, e que se não for aprovada, não irá sair para 
afastamento.  Item 3.  Mudança de titulação para abertura de 
concurso na área de Fundamentos de Programação.  Prof. Joaquim 
informou que o interesse da área era inicialmente abrir o concurso na 
área de Fundamentos de Programação para nível de doutorado e, caso 
não houvesse preenchimento das vagas, abriria para mestrado, mas 
devido o curto prazo para a realização das provas e contratação, a 
sugestão da PRGDP e da Assessoria Acadêmica da Reitoria foi a 
abertura de concurso diretamente para mestrado. Prof. Renato 
comentou que a abertura para mestrado pode aumentar a 
concorrência de candidatos inscritos por cota e atrasar ainda mais a 
contratação. Prof Joaquim disse que é uma possibilidade, mas como a 
cota é por auto-declaração, o impacto pode ser o mesmo em caso de 
abertura em nível de doutorado. Prof. Denilson disse que não concorda 
com a contratação de mestre, pois futuramente o professor com nível 
de mestrado deverá ser liberado para qualificação. Prof Zambalde 
comentou que não pode haver um retrocesso nesse desenvolvimento 
obtido ao longo dos anos com a qualificação dos professores. Prof. 
Denilson defendeu que o departamento deve focar na contratação de 
professores qualificados para desenvolver mais pesquisas, publicações 
e assim obter crescimento. Prof. Heitor disse que concorda em alguns 
aspectos com o Prof. Denilson,  mas que as decisões das áreas criadas 
no departamento devem ser respeitadas, ou seja, que a área de 
Fundamentos de Programação deve assumir a responsabilidade da 
contratação, sugeriu que seja documentado o interesse da área. Prof 
Ahmed disse ser contra a abertura de concurso para nível de mestrado. 
Comentou ainda que criação do curso de Pós-Graduação no 
Departamento aumentou a procura de professores qualificados 
interessados nas vagas. Prof. Joaquim concorda que o departamento 
tem sido mais atrativo em concursos, mas que ainda encontra 
dificuldades para preenchimento de vagas na quantidade necessário, 
havendo vagas em aberto há mais de dois anos. Prof. André Pimenta 
chegou às 15:35. Prof. Heitor propôs que a decisão e o ônus decorrente 
coubessem à área de Fundamentos de Programação. Prof. Ahmed 
propôs manter o concurso aberto a nível de doutorado. As propostas 
foram colocadas em votação, com nove votos favoráveis a proposta de 
Ahmed, oito votos favoráveis à proposta de Heitor e duas abstenções. 
Prof. Joaquim comentou que, de acordo com o Regimento da UFLA, não 



houve decisão a respeito, uma vez que nenhuma proposta obteve mais 
votos que a soma de abstenções e votos contrários. A decisão será 
tomada em uma nova Assembleia. Assim, o Presidente deu por 
encerrada a Assembleia Ordinária do DCC, às 15 horas e  51 minutos, e, 
para constar, eu, Luiza Arantes Junqueira, lavrei a presente ata, que 
após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à reunião de 
aprovação da mesma. Lavras, 12 de Novembro de 2014. 

 

 


