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Realizada às 14 horas e 10 minutos do dia quinze de março de dois mil e dezenove, no
Anfiteatro do Departamento de Ciência da Computação, sob a presidência do Prof. Renato
Ramos da Silva, chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla
Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Pimenta Freire, Antônio
Maria Pereira de Resende, Bruno de Abreu Silva, Bruno de Oliveira Schneider, Denilson
Alves Pereira, Dilson Lucas Pereira, Eric Fernandes de Mello Araújo, Erick Galani Maziero,
Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Janderson Rodrigo de
Oliveira, João Carlos Giacomin, Joaquim Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz
Henrique Andrade Correia, Mayron César de Oliveira Moreira, Neumar Costa Malheiros,
Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo Afonso Parreira Júnior, Rafael Serapilha Durelli,
Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de Bettio, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela e
Tales Heimfarth, dos representantes técnicos administrativos: Adalberto Mendes, Alex
Fernandes de Araújo e Eder Teixeira de Andrade, e dos representantes discentes: Arthur
Carvalho Masson, Ivan Nicolau de Borba Júnior e Yaskira Yukari Yogi. Ausência justificada
dos professores Luiz Henrique de Campos Merschmann e Marluce Rodrigues Pereira. Foram
apresentados os itens de pauta: 1. Apresentação das bibliotecas virtuais "Pearson" e "Minha
Biblioteca"; 2. Aprovação das atas das reuniões 302, 303 e 304; 3. Avisos e esclarecimentos;
4. Assuntos gerais. Prof. Ricardo solicitou a inclusão do item: “Alocação da vaga da
aposentadoria do professor André Zambalde”, inclusão aprovada. O presidente deu início à
reunião. Item 1. Apresentação das bibliotecas virtuais "Pearson" e "Minha Biblioteca", a
servidora Vera Lúcia Oliveira da Silva apresentou o item e tirou as dúvidas referentes a
apresentação. Item 2 Alocação da vaga da aposentadoria do professor André Zambalde,
prof. Renato informou que o Georges, da PRGDP, havia entrado em contato com o
Departamento em outubro de 2018 solicitando que fosse enviada a solicitação de abertura de
concurso para a vaga do professor André Zambalde, mesmo que o professor não tivesse se
aposentado ainda. Entretanto, o pedido foi barrado pela Comissão de vagas. Prof. Renato
apresentou a resposta enviada pelo Georges (o mesmo foi convidado mas não pode
comparecer à reunião) informando que a comissão de vagas barrou o pedido, pois não havia
vagas em aberto que pudessem ser emprestadas até a aposentadoria do professor André
Zambalde e que temiam que o professor pudesse desistir da aposentadoria. Após o
esclarecimento foi passada a palavra ao prof. Ricardo. Prof. Ricardo informou que foi
designada uma comissão pelo Chefe de Departamento composta por ele e pelos professores
André Pimenta, Janderson e Neumar para analisar distribuição de carga horária de disciplinas
e prover uma sugestão de alocação da vaga. Prof. Ricardo apresentou os trabalhos efetuados
pela comissão, em que foram analisados vários cenários para uma possível alocação da vaga,
considerando a criação do Departamento de Programação Aplicada. Informou que os cenários
foram discutidos nas reuniões dos setores de Fundamentos de Computação, Sistemas de
Computação e Sistemas de Informação e que todos os setores chegaram a um consenso de que
o cenário onde há um maior equilíbrio da carga horária é o cenário em que: A) o prof. José
Monserrat iria definitivamente para o setor de Sistemas de Informação, B) o prof. Erick
Maziero iria para o DAP, C) o setor de Fundamentos de Computação ficaria com a vaga da
aposentadoria do prof. André Zambalde, D) a disciplina GCC177-Programação Paralela e
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Concorrente (ministrada pela Profa. Marluce) seria transferida do setor de Sistemas de
Computação para o DAP e E) a disciplina GCC241-Introdução a Computação seria
transferida do setor de Sistemas de Informação para o setor de Fundamentos de Computação.
Prof. João comentou que quando foi pensado a criação de setores considerou-se a
possibilidade de algum professor se afastar, e para que o setor de Fundamentos de
Computação não ficasse sobrecarregado quando isso acontecesse, já que o setor possui o
menor número de professores entre os setores, foi decidido que fossem alocados 5 professores
ao setor. Prof. Joaquim informou que há uma profa. da UFVJM, ex-aluna do DCC,
interessada em solicitar redistribuição, mas que não tem perfil para atuar no setor de
Fundamentos de Computação. Prof. Heitor propõe que sejam aprovadas as alterações
propostas pelo cenário ao qual os setores chegaram ao consenso, com isso a alocação da vaga
seria feita ao setor de Fundamentos de Computação. Proposta aprovada com 1 abstenção.
Prof. Ricardo informou que mesmo que a criação do DAP não ocorra, isso não altera o que foi
decidido, pois a distribuição da carga horária entre os setores não mudará. Prof. Antônio saiu
às 14h45. Item 3. Aprovação das atas das reuniões 302, 303 e 304, a ata 302 foi aprovada
com 1 abstenção. A ata 303 foi aprovada por unanimidade. A ata 304 foi aprovada com 1
abstenção. Item 3. Avisos e esclarecimentos, A) Prof. Heitor solicita a atualização da página
do DCC, com a retirada do prof. André Zambalde da lista de professores; B) Prof. Ahmed
sugere que os professores que saírem do quadro do Departamento não sejam apagados, mas
sim, colocados em uma nova página com a descrição “ex-professores”. Item 4. Assuntos
gerais, Prof. Renato, A) lembrou que os professores devem efetuar o cadastro do plano de
curso até o primeiro dia de aulas; B) informou sobre a ocorrência da eleição da CPPD,
solicitando aos professores que votem. Assim, o Presidente deu por encerrada a reunião da
Assembleia Departamental do DCC às 15 horas e 05 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, 15 de março de 2019.

