ATA DA 296ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 04 de junho de 2018
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Realizada às quatorze horas do dia quatro de junho de dois mil e dezoito, no Anfiteatro do
Departamento de Ciências Exatas (DEX), sob a presidência do Prof. Renato Ramos da Silva,
chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André
Grützmann, André Luiz Zambalde, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Abreu Silva,
Bruno de Oliveira Schneider, Dilson Lucas Pereira, Erick Galani Maziero, Janderson Rodrigo
de Oliveira, João Carlos Giacomin, Luiz Henrique de Campos Merschmann, Marluce
Rodrigues Pereira, Mayron César de Oliveira Moreira, Paula Christina Figueira Cardoso,
Paulo Afonso Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de Bettio, Tales
Heimfarth e Wilian Soares Lacerda. Dos representantes técnicos administrativos: Alex
Fernandes de Araújo, Eder Teixeira de Andrade e Luiza Arantes Junqueira. Ausência
justificada dos professores: André Pimenta Freire, Denilson Alves Pereira, Joaquim Quinteiro
Uchôa, Juliana Galvani Greghi e Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira. O presidente
apresentou os itens de pauta: 1. Itens patrimoniados não encontrados; 2. Referenda da
transferência de docentes entre setores; 3. Criação das disciplinas de pós-graduação:
“Estudos Dirigidos I” e “Estudos Dirigidos II”; 4. Criação de disciplina eletiva da
graduação: Teste de Software; 5. Sugestões de melhoria para a logística de chaves na
UFLA; 6. Assuntos gerais; 7. Avisos e esclarecimentos; 8. Aprovação da ata 295; O
presidente deu início à reunião, dando boas vindas ao professor Erick Galani Maziero, que
passou a fazer parte recentemente do quadro da Universidade. Item 1. Itens patrimoniados
não encontrados, foi convidado para apresentar o item o Pró-reitor de Planejamento e
Gestão, prof. João Chrysostomo de Resende Júnior, o diretor da Diretoria de Materiais e
Patrimônio, Marcelo Adalton Balisa, e os servidores Rafaela Fonseca e Lucas Oliveira. O
diretor Marcelo informou que o Tribunal de Contas da União, desde 2015, tem cobrado um
maior controle patrimonial, exigindo que a Universidade realize inventário e reavaliação
patrimonial anualmente. Foi informado que todo servidor público deve ser responsável pelos
bens patrimoniais sob sua guarda, e que se ocorrer qualquer tipo de problema com tais bens, o
servidor pode a vir a responder processo administrativo, caso seja considerado que houve
omissão ou falta de cuidado. Foi informado que a responsabilidade pelo controle de quem está
como responsável pelo bem fica a cargo do chefe de departamento. Além disso, foi informado
que muitos bens já foram enviados para desfazimento, porém o setor de patrimônios da UFLA
não deu baixa no registro do bem, sendo necessário agora fazer a correção do patrimônio da
UFLA. Prof. Raphael sugeriu que o controle seja informatizado para que a responsabilidade
seja atribuída no sistema, que cada um possa ter acesso à relação do que está sob sua
responsabilidade e também dar o aceite de quando houver atribuição de um bem ao seu nome.
O diretor Marcelo considerou a solicitação e informou que irá verificar a possibilidade de
implementá-la no sistema. Prof. Tales perguntou se quando um mesmo laboratório de
pesquisa for utilizado por vários professores, a responsabilidade será dividida. O diretor
Marcelo informou que a definição de responsabilidade atualmente fica a cargo de cada
departamento, mas que isso poderá ser atribuído no sistema. Prof. Ahmed questionou porque
há tantos levantamentos relacionados aos bens provenientes de projetos de pesquisa, por não
pertencerem ao patrimônio da UFLA, pois considera que o bem poderia ser colocado no nome
do pesquisador assim que se chegasse à Universidade, evitando-se tantos levantamentos. O
diretor Marcelo informou que esta havendo uma tentativa recente de patrimoniar os bens
provenientes de projetos de pesquisa a partir do momento que chega o termo de doação da
CNPq, mesmo que o bem não pertença oficialmente à Universidade. O diretor Marcelo
sugeriu que os professores instruam seus orientandos a não moverem bens patrimoniais sem
aviso prévio. O representante técnico administrativo Alex questionou se já há solução para a
atribuição de responsabilidade de bens no SIPAC. O diretor Marcelo informou que o sistema
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está sendo adaptado para permitir a funcionalidade. A reunião foi encerrada por falta de
quorum. Os demais itens serão discutidos em reunião futura. Assim, o Presidente deu por
encerrada a reunião da Assembleia Departamental do DCC às 15 horas e 17 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, 04 de junho de 2018.

