ATA DA 295ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 16 de março de 2018
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Realizada às treze horas e quarenta e sete minutos do dia dezesseis de março de dois mil e
dezoito, no Anfiteatro do Departamento de Ciências Exatas (DEX), sob a presidência do Prof.
André Pimenta Freire, subchefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali
Abdalla Esmin, André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria
Pereira de Resende, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, 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, Luiz Henrique de Campos Merschmann, Mayron César de Oliveira Moreira, Neumar
Costa Malheiros, Paulo Afonso Parreira Júnior, Rafael Serapilha Durelli, Ramon Gomes
Costa, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Thomaz Chaves de
Andrade Oliveira. Ausência justificada das professoras Marluce Rodrigues Pereira, Paula
Christina Figueira Cardoso e Renata Teles Moreira. O presidente apresentou os itens de pauta:
1. Assuntos gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Indicação de bancas para seleção de
docentes voluntários do Edital 02/2018; 4. Aprovação das atas 289, 290, 291 e 294; 5.
Apresentação dos resultados da comissão de estudos de formas para ampliar a participação
dos professores do DCC na pós-graduação; O presidente deu início à reunião. Prof. Janderson
propôs a inclusão do item de pauta “Sugestões de melhoria para a logística de chaves na
UFLA”. Proposta aprovada, será incluído como item 6. Item 1. Assuntos gerais, A) Prof.
Mayron comentou que na semana de formação docente, durante uma mesa redonda, foram
discutidas as dificuldades com turmas muito grandes e possíveis soluções para o problema; B)
Prof. André Grützmann informou que o Laboratório de Mac já está pronto e funcional, e que
caso alguém precise utilizar ou queira tirar dúvidas para procurá-lo. Item 2. Avisos e
esclarecimentos, A) Prof. André Pimenta lembrou aos professores de que devem cadastrar os
planos de curso das disciplinas até a próxima sexta-feira; B) Prof. André Pimenta informou
que o preenchimento da vaga, proveniente da aposentadoria do prof. Rêmulo Maia Alves,
pelo segundo colocado do concurso na área de Fundamentos de Computação foi aprovado.
Item 3. Indicação de bancas para seleção de docentes voluntários do Edital 02/2018, prof.
André Pimenta informou que houve mudanças no processo de docência voluntária que o
tornou mais burocrático, por isso orienta aos setores a planejarem com antecedência a
solicitação. Ele sugeriu, por exemplo, que procurem conversar antes com os alunos para saber
quais teriam interesse em ser docente voluntário e que verifiquem, com antecedência, quais
disciplinas poderiam ser repassadas a docentes voluntários. Prof. André Pimenta informou
que as disciplinas para as quais foi aberto edital foram “Governo Eletrônico” e “Interação
Humano-Computador” e que o prof. Renato foi nomeado pela PRG como presidente das duas,
cabendo a Assembleia Departamental a definição dos outros dois membros de cada banca.
Prof. Joaquim propôs que a banca da disciplina “Interação Humano-Computador” seja
composta pelo prof. André Pimenta e pela profa. Juliana e a de “Governo Eletrônico” pelo
prof. André Pimenta e pelo prof. André Grutzmann. A proposta foi aprovada. Prof. André
Pimenta informou sobre o Programa de Apoio à Publicação em Periódicos, direcionado aos
programas de pós-graduação, que foi mencionado em reunião da reitoria com colegiados de
cursos de pós-graduação e grupos de pesquisa. Salientou a necessidade do DCC se articular
com o colegiado do PPGCC para pleitear programa de incentivo à publicação em
conferências, considerando as particularidades da área de Computação e a importância dessas
publicações no posicionamento dos programas de pós-graduação mais bem conceituados na
área. 4. Aprovação das atas 289, 290, 291 e 294, a ata 289 foi lida e corrigida. Foi aprovada
com uma abstenção. A ata 290 foi lida e corrigida. Foi aprovada com um voto contrário e uma

ATA DA 295ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 16 de março de 2018
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

abstenção. A ata 291 foi lida e corrigida. Foi aprovada por unanimidade. A ata 294 foi lida.
Foi aprovada por unanimidade. Item 5. Apresentação dos resultados da comissão de
estudos de formas para ampliar a participação dos professores do DCC na pósgraduação, prof. Antônio apresentou os resultados do trabalho realizado pela comissão.
Informou que a comissão realizou um levantamento de quantos professores teriam interesse
na pós-graduação stricto sensu, programa de mestrado, e apresentou 10 sugestões para
ampliação da participação dos mesmos. Além disto, disse que a comissão sugeriu a
organização de um workshop envolvendo os atuais professores da pós-graduação e os
interessados em ingressar no programa, a fim de que, em conjunto e comum acordo, possam
traçar um plano de ações. Prof. André Zambalde informou que as atividades de pesquisa são
pontuadas conjuntamente com as atividades de extensão na promoção para Titular, então os
professores têm essas duas possibilidades para trabalhar. Prof. Antônio explicou que essa
colocação é importante, pois serve como alternativa aos professores que não tenham interesse
na pesquisa e poderiam fazer extensão sem prejudicar a carreira docente. Prof. André Saúde
considera que a participação de docentes na pós-graduação deve ser uma ação conjunta entre
colegiados e Departamento. Prof. Antônio propôs que seja realizado um workshop entre os
professores da pós-graduação e os professores interessados em entrar, para que possam ser
discutidas estratégias e formas de facilitar o ingresso na pós-graduação. Proposta aprovada
com 3 abstenções. Item 6. Sugestões de melhoria para a logística de chaves na UFLA, será
discutido em reunião futura. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia
Departamental do DCC às quinze horas e vinte e sete minutos e, para constar, eu, Ariana da
Silva Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos
presentes a reunião de aprovação. Lavras, 16 de março de 2018.

