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Realizada às 14 horas e 10 minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, no 1 

Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação, sob a presidência do Prof. Renato 2 

Ramos da Silva, chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan 3 

Melchiori, Antônio Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson Alves 4 

Pereira, Dilson Lucas Pereira, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Janderson Rodrigo de 5 

Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Juliana 6 

Galvani Greghi, Luiz Henrique de Campos Merschmann, Marluce Rodrigues Pereira, Neumar 7 

Costa Malheiros, Paulo Afonso Parreira Júnior, Ramon Gomes Costa, Renata Lopes Rosa, 8 

Ricardo Terra Nunes Bueno Villela, Tales Heimfarth e Thomaz Chaves de Andrade Oliveira, 9 

dos representantes técnicos administrativos: Adalberto Mendes, Alex Fernandes de Araújo, 10 

Eder Teixeira de Andrade e Luiza Arantes Junqueira, e dos representantes discentes: Lucas 11 

Burahem Martins e Sérgio Henrique Menta Garcia. Ausência justificada: Erick Galani 12 

Maziero, Ivan Nicolau de Borba Junior, Mayron César de Oliveira Moreira, Paula Christina 13 

Figueira Cardoso, Luiz Henrique Andrade Correia e Yaskira Yukari Yogi. Foram 14 

apresentados os itens de pauta: 1. Adequações para criação do Departamento de Computação 15 

Aplicada (Organização de espaço físico entre o Departamento de Ciência da Computação e o 16 

Departamento de Computação Aplicada), 2. Regras de uso do Laboratório de Redes e 17 

Sistemas Distribuídos (DCC 03), 3. Assuntos gerais. O presidente solicitou a mudança de 18 

ordem de itens e a  inclusão do item “Aprovação de subprojeto FINEP e da participação do 19 

Professor André Pimenta Freire no projeto”, inclusão aprovada. O presidente deu início à 20 

reunião. Item 1. Aprovação de subprojeto FINEP e da participação do Professor André 21 

Pimenta Freire no projeto, a Pró-Reitoria de Pesquisa encaminhou um memorando 22 

solicitando à Assembleia do DCC a aprovação do subprojeto “CASSIS - Aspectos 23 

sociotécnicos na utilização de recursos assistidos para vida independente de idosos - Casa 24 

Assistida Inteligente com Laboratório Inteligente” e a participação do professor André 25 

Pimenta no projeto. Os professores Juliana, Joaquim, Marluce e Raphael Bettio também estão 26 

participando do subprojeto. Profa. Ana Paula propôs que a participação deles seja aprovada. O 27 

subprojeto e as solicitações de participação foram aprovados por unanimidade. Item 2. 28 

Regras de uso do Laboratório de Redes e Sistemas Distribuídos (DCC 03), prof. Hermes 29 

observou que está havendo uso significativo do laboratório com aulas teóricas ao longo do 30 

semestre e que o laboratório deverá ser utilizado apenas em aulas práticas. Profa. Renata Rosa 31 

sugeriu que as normas sejam discutidas no setor de Sistemas de Computação, não teve apoio. 32 

Profa. Renata Rosa considera que é difícil ministrar as aulas em sala de aula, pois, em alguns 33 

casos, é necessário apresentar conteúdo prático durante a aula, e tal determinação dificultaria 34 

o andamento das aulas. Prof. João sugeriu que deve ser mudada a redação do Art. 3o, para não 35 

limitar o uso do laboratório ao setor de Sistemas de Computação, passando a escrita para 36 

“destina-se prioritariamente à realização de”. Profa. Ana Paula considera que não se pode 37 

restringir o uso do laboratório a um setor, pois isso seria desperdício de recursos públicos, que 38 

a utilização do laboratório deve ser otimizada e que o local já é utilizado atualmente para a 39 

ministração de cursos para a comunidade, como aconteceu na SETI. O técnico Adalberto 40 

considera que a autonomia do coordenador em definir regras já foi definida pela Resolução 41 

002/2017 de uso dos laboratórios. Prof. Denilson saiu às 14h29. Prof. Neumar salienta que o 42 
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coordenador tem autonomia para avaliar o empréstimo do laboratório para outras finalidades 43 

além daquelas previstas no Art. 3o. Após correções, as regras foram aprovadas com uma 44 

abstenção e um voto contrário. Item 3. Adequações para criação do Departamento de 45 

Computação Aplicada (Organização de espaço físico entre o Departamento de Ciência 46 

da Computação e o Departamento de Computação Aplicada), Prof. Renato passou a 47 

presidência da Assembleia ao subchefe, o prof. Neumar Costa Malheiros. Prof. Joaquim foi 48 

convidado a apresentar a proposta. Prof. Joaquim informou inicialmente que há uma decisão 49 

anterior da Assembleia Departamental de que a chefia busque o equilíbrio de carga horária 50 

entre os setores, principalmente com atribuição de eletivas. Prof. Joaquim acrescentou que, 51 

com a  diminuição da carga necessária de eletivas em BCC/BSI, a chefia recentemente tem 52 

buscado também fazer esse balanceamento com obrigatórias, sem que isso tivesse sido 53 

solicitado ou apoiado pelo setor de Fundamentos de Programação. Acrescentou que essa ação  54 

acabou gerando uma série de más interpretações e diversos dissabores aos representantes do 55 

setor, bem como alguns membros do grupo. Não fosse só isso, a iniciativa do setor, em um 56 

semestre anterior, de dividir as turmas de IALG para os cursos de BCC e BSI, buscando 57 

melhor aproveitamento didático para diminuir a taxa de retenção, ao invés de ter sido visto 58 

como um esforço do setor para valorizar os cursos sob responsabilidade do DCC, foi visto 59 

como tentativa do setor para inflar carga horária em busca de nova vaga. Prof. Joaquim 60 

relatou ainda que alguns membros do setor de Fundamentos de Programação têm reclamado 61 

de interferência metodológica por outros colegas do DCC, que não estão envolvidos em 62 

disciplinas básicas. Com isso, seguindo uma tendência que está havendo na universidade, de 63 

departamentos maiores sendo divididos em outros menores, os professores do setor de 64 

Fundamentos de Programação decidiram por solicitar a criação do Departamento de 65 

Computação Aplicada (DAP). Prof. Joaquim informou que o pedido, com o projeto de 66 

criação, foi encaminhado  ao CEPE, devendo ser apreciado por este órgão e pelo  CUNI, e 67 

está aguardando avaliação em ambos os órgãos. Acrescentou que este pedido foi informado à 68 

Assembleia Departamental do DCC no dia 21 de setembro de 2018, sendo que o material para 69 

apresentação do projeto já estava pronto  naquela data, aguardando solicitação de 70 

esclarecimentos. Como nenhum membro da Assembleia se manifestou a respeito, seja com 71 

dúvidas, esclarecimentos ou questionamentos, a comissão optou por não entrar em detalhes, 72 

uma vez que não era item de pauta e poderia não ser de interesse da Assembleia.  Por fim, 73 

prof. Joaquim informou que a reitoria solicitou  que fosse verificada a  possibilidade de um 74 

acordo para compartilhamento do espaço físico por DAP e DCC, sendo este o objetivo deste 75 

item de pauta. Prof. Joaquim passou a palavra à profa. Juliana, que  apresentou a proposta de 76 

criação do DAP (anexada a esta ata), com destaque para a proposta de compartilhamento de 77 

espaço. Findada a apresentação, prof. Neumar passou a palavra aos demais membros. Prof. 78 

André Saúde considera que a divisão do patrimônio poderá ser problemática, pois há bens que 79 

não foram localizados no último levantamento, e questiona quem ficará com a 80 

responsabilidade dos bens desaparecidos, e que a sala de seminários não deveria ficar sob a 81 

gestão do DAP, e sim ser um espaço compartilhado. Prof. Joaquim respondeu que  entende 82 

que a responsabilidade sobre bens desaparecidos deva ficar com quem fique responsável pelo 83 

espaço físico onde o bem deveria estar e que a solicitação da sala de seminários foi para que o 84 
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DAP tenha um local para reuniões, não impedindo outros usos. Esclareceu que o DCC teria 85 

ainda gestão sobre o Anfiteatro e a Sala de Videoconferências. Profa. Ana Paula saiu às 86 

15:09. Prof. José Monserrat considera que a apresentação não foi muito clara, e que não é 87 

possível tomar qualquer decisão baseada nela e que qualquer decisão somente pode ser 88 

tomada com a apresentação do projeto do novo departamento. Prof. Ricardo apontou que com 89 

a saída do prof. Erick Maziero para o DAP o setor de Fundamentos de Computação ficará 90 

com um professor a menos e com isso o setor será prejudicado. Prof. João questionou sobre a 91 

transferência ao DAP dos itens destinados a ABI Engenharia, e considera que deverá ser 92 

melhor estipulado quais bens serão transferidos. Prof. Neumar questionou a distribuição dos 93 

laboratórios, pois há disciplinas que não são do setor de Fundamentos de Programação e que 94 

têm aula nos laboratórios que seriam alocados ao DAP. Ressaltou também que a proposta não 95 

contempla um laboratório de uso livre para os estudantes realizarem os trabalhos práticos das 96 

disciplinas. Levantou também que deve ser verificada a atualização dos laboratórios, para que 97 

o DCC não fique com as piores máquinas. Prof. Renato informou que a gestão dos 98 

laboratórios 1 e 2 seria feita pelo DAP, mas que o DCC poderia utilizá-los. Prof. Antônio 99 

considera que não houve transparência no processo de articulação para a criação do DAP e, 100 

visto que a criação irá impactar o DCC, sugeriu que seja criada uma comissão para avaliar o 101 

impacto. Prof. Antônio solicita que o projeto de criação enviado à reitoria seja 102 

disponibilizado. Prof. André Saúde propõe que, sendo autorizada a criação do DAP, o DCC se 103 

disponha a compartilhar todo o seu espaço físico com o novo departamento, o autorizando a 104 

fazer uso de sua estrutura física e de material, visto que no momento não dispõe de espaço 105 

físico. Prof. Antônio considera que não funcionará na prática essa divisão do espaço físico. 106 

Prof. André Saúde reitera sua proposta, enfatizando que toda a estrutura física e de material 107 

continuará sob a responsabilidade do DCC. Prof. Ricardo propôs que a decisão fosse tomada 108 

em uma próxima reunião pelo fato de diversos professores ainda estarem de férias ou 109 

afastados. Prof. Ricardo ainda reforça que é um item muito delicado para, embora com 110 

quórum representativo, não possibilitar que todos os docentes do DCC tenham a oportunidade 111 

de participar. A proposta do prof. Ricardo foi aprovada com 13 votos a favor, 12 contra e uma 112 

abstenção (com desempate pelo voto de qualidade do presidente da Assembleia). Prof. 113 

Antônio propõe que seja criada uma comissão de estudo da divisão do espaço físico entre os 114 

dois departamentos, com membros dos quatro setores e dois representantes técnicos 115 

administrativos. A proposta teve 11 votos a favor 8 contra e 6 abstenções, não foi aprovada 116 

por não obter maioria absoluta de votos. Concluído o item, o chefe do DCC, prof. Renato 117 

Ramos, voltou a presidir a Assembleia. Item 4. Assuntos gerais,  prof. Renato informa que o 118 

prof. André Luiz Zambalde se aposentou. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião da 119 

Assembleia Departamental do DCC às 16 horas e 03 minutos e, para constar, eu, Ariana da 120 

Silva Lauredo, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos 121 

presentes a reunião de aprovação. Lavras, 26 de fevereiro de 2019.  122 


