ATA DA 297ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 20 de junho de 2018.
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Realizada às quatorze horas do dia vinte de junho de dois mil e dezoito, 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: Ahmed Ali Abdalla Esmin,
André Grützmann, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de
Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves Pereira, Erick Galani Maziero,
Janderson Rodrigo de Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana
Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Marluce Rodrigues Pereira, Mayron César
de Oliveira Moreira, Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo Afonso Parreira Júnior, Rafael
Serapilha Durelli, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de Bettio, Renata Teles Moreira,
Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales
Heimfarth e Wilian Soares Lacerda. Dos representantes técnicos administrativos: Alex
Fernandes de Araújo e Luiza Arantes Junqueira. Ausência justificada dos professores: Dilson
Lucas Pereira e Luiz Henrique de Campos Merschmann. O presidente apresentou os itens de
pauta: 1. Assuntos gerais; 2. Avisos e esclarecimentos; 3. Referenda abertura de seleção de
professor substituto para o setor de Sistemas de Informação; 4. Referenda da criação das
disciplinas de pós-graduação: “Estudos Dirigidos I” e “Estudos Dirigidos II”; 5. Referenda da
criação de disciplina eletiva da graduação: Teste de Software; 6. Distribuição de disciplinas;
7. Referenda da transferência de docentes entre setores; 8. Sugestões de melhoria para a
logística de chaves na UFLA; 9. Aprovação da ata 295; O presidente deu início a reunião.
Item 1. Assuntos gerais, A) Prof. Mayron informou sobre a Semana de Tecnologia da
Informação (SETI), que acontecerá entre os dias 23 e 29 de setembro, e solicita aos
professores que, se possível, liberem os alunos para participarem do evento. Prof. Joaquim
sugere que quando o evento estiver mais próximo seja enviado um e-mail; B) Prof. Joaquim
informa que a PROEC abrirá edital para programas de extensão e sugere que os professores se
preparem para apresentar propostas quando surgir à oportunidade. Item 2 . Avisos e
esclarecimentos, A) Prof. Renato informou que no fim de semana encontrou janelas abertas
em laboratórios de pesquisa, sem que houvesse alguém na sala, e pede que os professores
reforcem aos seus orientandos a atenção com luzes e janelas antes de sair. Item 3. Referenda
abertura de seleção de professor substituto para o setor de Sistemas de Informação, prof.
Renato informou que a seleção se dará por conta da licença maternidade da professora Renata
Teles Moreira, e que o edital para a seleção já se encontra em aberto, pois havia urgência
devido à aproximação do período eleitoral. Prof. Antonio propôs que se aprove. Foi aprovada
por unanimidade. Item 4. Referenda da criação das disciplinas de pós-graduação:
“Estudos Dirigidos I” e “Estudos Dirigidos II”, prof. Luiz explicou que as disciplinas
foram criadas com a intenção de atender alunos que têm o intuito de publicar em veículos
qualificados. Prof. Antônio propôs a aprovação em ambas às disciplinas. A criação das duas
disciplinas foi aprovada por unanimidade. Prof. Wilian chegou às 14h15. Item 5. Referenda
da criação de disciplina eletiva da graduação: Teste de Software, prof. Antônio justificou
a criação da disciplina. Prof. Renato solicitou a inclusão da disciplina Projeto Integrador, que
também será eletiva para a graduação, e explicou detalhes da disciplina. Profa. Marluce
também explicou e deu mais detalhes sobre a disciplina. Prof. André Grützmann questionou
se a disciplina Projeto Integrador teria conteúdo redundante com o da disciplina de
Empreendedorismo (GCC140). Profa. Marluce explicou que a abordagem utilizada na
disciplina será diferente, pois ela será mais voltada para a prática. Prof. João questionou que
setor ficará responsável pela disciplina. Prof. Renato informou que disciplinas eletivas não
pertencem obrigatoriamente a um setor específico. Prof. Joaquim propôs a aprovação das duas
disciplinas, as quais foram aprovadas com uma abstenção. Item 6. Distribuição de
disciplinas, Prof. Renato apresentou a distribuição. Prof. Joaquim propôs que se aprove, e que
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qualquer alteração seja acordada entre os envolvidos, com a anuência da chefia. Proposta
aprovada por unanimidade. Prof. Antônio questionou porque foi solicitado ao setor de
Sistemas de Informação (do qual faz parte) assumir 4 horas aulas da carga horária de outro
setor, pois tal fato gerou desconforto em reunião da área. Prof. Renato explicou que foi uma
iniciativa da chefia, cujo objetivo era promover maior equilíbrio entre os setores do
departamento e evitar que alguns docentes ficassem com a carga horária inferior à mínima
exigida por lei. Prof. Antônio informou que quando a pauta da solicitação foi abordada na
reunião de setor, foi dito que se o setor não pegasse as 4 horas aulas, então todo professor com
8 horas aulas teria de justificar porque está com 8 horas aulas. Isto gerou um mal estar no
grupo, pois o descontrole de carga horária num setor não poderia ser repassado desta forma
para os outros setores, prejudicando inclusive o princípio de autonomia entre eles. Prof.
Renato informou que não havia obrigatoriedade no atendimento, e sim que houve um acordo
com o chefe de setor. Prof. Antônio sugere que problemas que possam impactar a carga
horária de outros setores sejam apresentados em reunião da Assembleia para que todos
tenham conhecimento e uma solução de consenso seja realizada, evitando-se desconforto e
insatisfação entre os professores e danos ao ambiente de trabalho. Prof. Renato considera que
a solução seria compartilhar a planilha com as cargas horárias. Prof. Joaquim informou que a
iniciativa de solicitar colaboração de carga horária entre setores não partiu do setor
beneficiado e o Prof. Renato ressaltou que foi dele a iniciativa. Prof. André Grützmann
considera que se deve manter a autonomia dos setores na distribuição, mas que os problemas
dos setores poderiam ser apresentados na Assembleia. Prof. Ramon sugere a utilização de
alunos de estágio docência da pós para ministrar aula. Prof. Renato informa que não resolve o
problema de carga horária, pois o professor precisa acompanhar a aula. Item 7. Referenda da
transferência de docentes entre setores, prof. Renato informa que houve solicitação da
professora Marluce para mudança de setor de Fundamentos de Programação, e do prof. Eric
Fernandes de Mello Araújo para o setor de Sistemas de Computação. As Transferências foram
aprovadas. Item 8. Sugestões de melhoria para a logística de chaves na UFLA, Prof.
Denilson apresentou o documento elaborado; Prof. Luiz Henrique Correia informou que já
havia apresentado solução ao setor de chaves, mas que as decisões não foram levadas em
consideração. Informou que aparentemente pensam em criar uma solução baseada em
controle eletrônico (fechadura). Prof. Renato sugeriu que junto das sugestões elaboradas
sejam enviadas fotos das soluções propostas pelo DCC a setores da UFLA que possam tratar
do assunto. Proposta aprovada por unanimidade. Item 9. Aprovação da ata 295, aprovada
com duas abstenções. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia
Departamental do DCC às quinze horas e doze 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, 20 de junho de 2018.

