ATA DA 307ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UFLA, 02 de maio de 2019
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Realizada às 13 horas e 52 minutos do dia dois de maio de dois mil e dezenove, no Anfiteatro
do Departamento de Ciência da Computação, sob a presidência do Prof. Neumar Costa
Malheiros, subchefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla
Esmin, Ana Paula Piovesan Melchiori, André Grützmann, André Pimenta Freire, André Vital
Saúde, 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, Joaquim
Quinteiro Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Luiz Henrique Andrade Correia, Luiz Henrique de
Campos Merschmann, Marluce Rodrigues Pereira, Paula Christina Figueira Cardoso, Paulo
Afonso Parreira Júnior, Rafael Serapilha Durelli, Ramon Gomes Costa, Raphael Winckler de
Bettio, Renata Teles Moreira, Renato Ramos da Silva, Ricardo Terra Nunes Bueno Villela,
Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira, Tales Heimfarth e Thomaz Chaves de Andrade
Oliveira, dos representantes técnicos administrativos: Adalberto Mendes, Alex Fernandes de
Araújo, Eder Teixeira de Andrade e Luiza Arantes Junqueira, e dos representantes discentes:
Arthur Carvalho Masson, Ivan Nicolau de Borba Júnior e Pedro Henrique de Menezes.
Ausência justificada do professor Antônio Maria Pereira de Resende. Foi apresentado o item
de pauta: 1. Criação do Departamento de Computação Aplicada. Prof. Renato, solicitou, por
questões de saúde, que prof. Neumar assumisse a presidência da reunião. O presidente deu
início à reunião. Item 1. Criação do Departamento de Computação Aplicada, prof.
Neumar apresentou o memorando enviado pelo CEPE solicitando que o DCC discuta os
aspectos inerentes ao espaço físico a ser compartilhado com o Departamento de Computação
Aplicada (DAP) e que se chegue a um consenso sobre o compartilhamento. Prof. Neumar
passou a palavra ao prof. André Saúde, que presidiu a comissão criada para avaliar as
implicações da divisão do DCC em mais de um departamento. Prof. André Saúde reiterou a
solicitação de que deve se chegar a um consenso sobre a divisão, visto que a criação do DAP
independe da vontade do DCC, para que se evite conflitos futuros. Prof. André Saúde
informou que a comissão avaliou 6 impactos na divisão: 1. Carga horária total de disciplinas
obrigatórias de graduação e de pós-graduação, 2. Carga horária em disciplinas eletivas da
graduação, 3. Espaço físico, 4. Matriz e patrimônio mobiliário, 5. Corpo docente e 6. Corpo
Técnico-Administrativo. Informou também que com a solução dada para a vaga da
aposentadoria do prof. André Luiz Zambalde foram resolvidos os impactos "1. Carga horária
total de disciplinas obrigatórias de graduação e de pós-graduação" e "5. Corpo docente". Prof.
André Saúde considera que deve ser discutido como deverá ocorrer a oferta de disciplinas
eletivas, já que atualmente os setores alternam a oferta de disciplina por semestre, com isso o
DAP teria a obrigação de sempre ofertar uma eletiva. No mais, considera-se que não deve
haver uma divisão de espaço físico e sim compartilhamento. Foi passada a palavra ao prof.
Joaquim, da equipe dos proponentes do DAP, que demonstrou descontentamento em relação à
proposta de elenco de eletivas a serem transferidas para o DAP, uma vez que as mesmas estão
restritas a um grupo pequeno de professores do DAP e algumas delas não são eletivas para
BSI. Prof. Joaquim sugeriu que como a questão de eletivas envolve os colegiados de BCC e
BSI, além dos departamentos, que isso poderia ser resolvido posteriormente, já que é
necessário que estes concordem em incluir as disciplinas como eletivas nos respectivos
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currículos. Prof. Joaquim também reiterou o pedido de transferência dos equipamentos de TI
adquiridos para atender às ABI-Engenharias, principalmente aqueles que não estão em uso,
para o DAP, uma vez que atenderão necessidades do DAP e dos professores que farão parte
dele. Prof. Saúde respondeu que, para ele, não haveria problema algum quanto a isso. Prof.
Joaquim manifestou também preocupação com a proposta apresentada pela comissão no que
diz respeito aos técnicos de TI, uma vez que os professores que farão parte do DAP ministram
a maior parte das aulas práticas atualmente. Além disso, apontou que os laboratórios no DEG,
segundo informações da reitoria, deveriam ser assistidos por um técnico atualmente
emprestado à DGTI e ainda não repassado para assumir esses laboratórios. Prof. Joaquim
ressaltou que independentemente da questão do DEG e o técnico a ser ali alocado, o DAP
precisa de um técnico de TI por conta das aulas práticas e a proposta do DAP era a
transferência de um dos técnicos do DCC para o DAP. Prof. Saúde respondeu ao prof.
Joaquim que a questão dos técnicos de TI seria melhor tratada posteriormente, já que não foi
solicitado no memorando do CEPE, e que o DAP deveria levar à reitoria a necessidade de um
técnico de TI para atendimento de suas necessidades. Prof. André Saúde reiterou sobre a
necessidade chegar-se a um consenso somente sobre o compartilhamento do espaço físico,
conforme solicitado pelo CEPE. Com isso, prof. André Saúde apresentou uma proposta de
acordo entre DCC e DAP, e solicitou à Assembleia que discutisse e corrigisse o que fosse
necessário. Profa. Ana Paula sugeriu mudanças no texto, pois considera que com o texto
apresentado o DCC ficaria com o poder de decisão sobre o espaço físico, visto que o DCC
apenas consultaria o DAP, o texto foi alterado, para que decisões tivessem que ser aprovadas
pelas assembleias departamentais dos dois departamentos. O técnico Alex sugeriu que o
espaço originalmente destinado para a secretaria do C3A poderia ser a secretaria do DAP.
Prof. Luiz Henrique Correia exigiu que, para que o espaço seja alocado para a secretaria do
DAP, todos os móveis que estão alocados nos corredores do C3A sejam retirados. Prof. André
Pimenta questionou a parte da proposta que fala sobre as disciplinas eletivas. Prof. Joaquim
considerou novamente que essa discussão deveria ser feita posteriormente, visto que não
adiantaria transferir disciplinas sem a devida discussão e correr-se o risco delas não serem
ministradas por não haver professores aptos ou interessados nas mesmas. Profa. Ana Paula
saiu às 14h55. Após as discussões iniciais, prof. Neumar chamou a atenção da assembleia
para a proposta de encaminhar o texto modificado a partir da proposta da comissão. Prof.
Joaquim sugeriu que se alterasse o texto, substituindo “Assembleias Departamentais” por
“departamentos”, para diminuir a burocracia do processo. Prof. Heitor questionou qual seria a
diferença se o poder de redefinir ou realocar uso do espaço físico fosse das Assembleias
Departamentais ou dos Departamentos (o que possibilitaria aos chefes tomarem as decisões).
Após as explicações foi aprovado, com 20 votos a favor, 13 contra e 2 abstenções, que o
poder de redefinir ou realocar o espaço físico será dos departamentos, a alteração foi efetuada
na proposta. Prof. Heitor questionou de qual departamento sairiam os recursos para
manutenções ou itens de custeio. Prof. Neumar considera que isso deverá ser uma negociação
entre as chefias de ambos os departamentos. Prof. André Saúde informou que não foi cobrado
do CEPE um posicionamento sobre compartilhamento de recursos financeiros. Com isso,
após as devidas discussões, a assembleia chegou ao seguinte acordo, que foi aprovado com 26
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votos a favor, 1 contra e 5 abstenções, e que também deverá ser enviado como resposta a
solicitação do CEPE: "Considerando que existe hoje um compartilhamento em todo o espaço
físico do DCC, a Assembleia Departamental do DCC, com a presença dos futuros integrantes
do DAP, resolve que o espaço físico se manterá totalmente na carga patrimonial do DCC e
sob sua gestão, sendo seu uso totalmente compartilhado entre os membros do DCC e do DAP
sem qualquer critério de prioridade para um ou outro departamento. A Assembleia
Departamental do DCC garantirá ainda que os espaços ocupados atualmente serão mantidos e
que qualquer realocação ou redefinição de uso do espaço físico deverá ser aprovada por
ambos os departamentos, enquanto houver compartilhamento do espaço. Os técnicosadministrativos do DCC atenderão às requisições dos docentes do DCC e do DAP também
sem distinção. Nesses termos, o DAP deverá também se comprometer a ministrar pelo menos
4 (quatro) créditos por semestre de disciplinas que são eletivas concomitantemente para os
cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação". Antes da votação, Prof.
Joaquim justificou sua abstenção e da profa. Juliana, por entenderem que o trecho "o espaço
físico se manterá totalmente na carga patrimonial do DCC e sob sua gestão" pode causar
problemas no futuro, causando entraves para o bom funcionamento do DAP, em espaços em
que os professores que farão parte do DAP já fazem uso único ou majoritário. Comentou
ainda que considera estranho que o DCC precise de aprovação do DAP para um item que está
em sua carga patrimonial e sob sua gestão, não se sentindo seguro quanto ao acordo sendo
firmado e que a transferência de espaços seria um avanço, evitando problemas futuros. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia
Departamental do DCC às 15 horas e 32 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, 02 de maio de 2019.

