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Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, com início às dez horas 1 

e dezessete minutos e término às doze horas e dois minutos, no auditório do prédio do 2 

DCC/ICE, foi realizada a sétima reunião ordinária do Departamento de Ciência da 3 

Computação do ano de 2019, presidida pelo Chefe de Departamento, Prof. Marcos de 4 

Mendonça Passini. Consideradas as justificativas e perda de direito a voto, o quórum da 5 

reunião foi definido como de vinte e cinco membros. A reunião teve a presença dos (as) 6 

professores (as) Alessandreia Marta de Oliveira Julio, André Luiz Oliveira, Bernardo 7 

Martins Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Ciro de Barros Barbosa, Edelberto 8 

Franco Silva, Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére, Fabrício Martins Mendonça, 9 

Gleiph Ghiotto Lima de Menezes, Heder Soares Bernardino, Helio José Corrêa Barbosa, 10 

Igor de Oliveira Knop, Itamar Leite de Oliveira, Iury Higor Aguiar da Igreja, Jairo 11 

Francisco de Souza, Leonardo Vieira dos Santos Reis, Liamara Scortegagna, Lorenza 12 

Leão Oliveira Moreno, Luciana Brugiolo Gonçalves, Luciana Conceição Dias Campos, 13 

Luiz Felipe Carvalho Mendes, Marcelo Bernardes Vieira, Marcelo Caniato Renhe, 14 

Marcelo Lobosco, Marcos Mendonça Passini, Rafael Alves Bonfim Queiroz, Rodrigo 15 

Luis de Souza da Silva, Rodrigo Weber dos Santos, Saulo Moraes Villela, Stênio Sã 16 

Rosário Furtado Soares, Victor Ströele de Andrade Menezes; da TAE: Jessyka 17 

Gonçalves de Oliveira; e dos representantes discentes: Giulia Fritz Iennaco, Miguel 18 

Alvim de Almeida. Tiveram suas ausências devidamente justificadas os professores 19 

Mario Antonio Ribeiro Dantas (atestado médico), Jose Jeronimo Camata (atestado 20 

médico), Bárbara de Melo Quintela (férias), Fernanda Cláudia Alves Campos (férias), 21 

Luciano Jerez Chaves (férias), Ruy Freitas Reis (férias) e Marcelo Ferreira Moreno 22 

(afastamento). Ausências registradas: Alex Borges Vieira, Eduardo Pagani Júlio, José 23 

Maria Nazar David, Luiz Maurílio da Silva Maciel, Marco Antônio Pereira Araújo, 24 

Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt, Raul Fonseca Neto, Regina Maria Maciel Braga 25 

Villela e Wagner Antonio Arbex; da TAE Josiane Cristina dos Santos. 0 – Apreciação 26 

da pauta. O Professor Marcos de Mendonça Passini informou que além dos itens 27 

previamente informados, foi solicitada a inclusão de dois itens de pauta. A Professora 28 

Liamara Scortegagna pediu que se incluísse a formação de uma Comissão para seleção 29 

de Professores da EAD. A representação discente pediu a palavra para discutir uma 30 

questão referente à tutoria dos alunos do PPGCC. O Professor Stênio Sã Rosário Furtado 31 

Soares apontou a dificuldade de incluir este segundo item, uma vez que a Coordenadora 32 

do Programa não estava presente, e não indicou um representante, e a Assembleia não 33 

recebeu informação prévia sobre o assunto. Após breve explanação por parte do 34 

representante discente Miguel Alvim de Almeida, ficou definido que o assunto seria 35 

tratado em Assuntos gerais. Votação para aprovação da pauta: Aprovada por 36 

unanimidade. 1. Apreciação da ata da Assembleia anterior: O presidente comunicou 37 

que a partir de agora as atas das reuniões serão assinadas através do SEI, seguindo o que 38 

já vem sendo feito em outras instâncias da Universidade. Após a aprovação das atas em 39 

reunião, elas serão disponibilizadas no sistema para assinatura de todos os membros. Foi 40 

informado ainda que os membros que não possuem acesso ao SEI (representantes 41 

discentes) deverão solicitar seu cadastro no site (www.ufjf.br/sei/), no campo 42 

Cadastramento de usuário externo, e enviar um e-mail para a Secretaria do Departamento 43 

informando o cadastro, a fim de serem incluídos no bloco de assinaturas. O Professor 44 



Eduardo Barrére solicitou que as atas passem a ser enviadas para a Assembleia na semana 45 

seguinte à reunião, quando o debate ainda pode ser facilmente trazido à memória. O 46 

Professor Stênio solicitou que a ata não fosse votada nessa reunião, devido ao pouco 47 

tempo que foi disponibilizado para a leitura da mesma. As duas solicitações foram 48 

acatadas, e passou-se para o item seguinte.  2 – Comissão para a seleção de Professores 49 

EAD: A Professora Liamara informou sobre a necessidade do Departamento indicar 50 

membros para compor a Comissão para seleção de Professores EAD, uma parte específica 51 

da seleção geral de professores, tutores e coordenação que já está ocorrendo sob o 52 

comando da Comissão estabelecida em reunião anterior. A nova Comissão deve ser 53 

composta por dois ou três professores do Departamento que não tenham interesse em 54 

atuar como professores bolsistas na EAD. Os membros da Comissão serão assessorados 55 

por Hortência Cezar Pinto, funcionária terceirizada atuante na Licenciatura em 56 

Computação. Os Professores Luiz Felipe Carvalho Mendes e Itamar Leite de Oliveira se 57 

voluntariaram. Votação para aprovar a Comissão: Aprovado por unanimidade. 3 – 58 

Apresentação e apreciação do Plano Departamental para 2020: O presidente 59 

informou que a partir de agora o Plano Departamental será apresentado num sistema 60 

próprio, desenvolvido por alunos orientados pela Professora Alessandreia Marta de 61 

Oliveira Julio e pelo Professor Luciano Jerez Chaves, substituindo a planilha Excel 62 

utilizada até então. Explicitou ainda que o Plano atual não é completamente definitivo, 63 

pois 48 créditos precisam ser distribuídos. Existe a possibilidade de se conseguir um 64 

substituto para o Professor Victor Ströele de Andrade Menezes, que estará afastado no 65 

semestre seguinte, e que ficaria com uma parte dessa carga. O Professor Stênio aproveitou 66 

para ressaltar a necessidade do Departamento instaurar um mecanismo para levantar 67 

demandas de disciplinas eletivas junto aos alunos. Tal proposta possibilitaria uma maior 68 

participação dos alunos na escolha das disciplinas eletivas, e ajudaria os Professores a 69 

visualizar o interesse do corpo discente em uma possível oferta. A sugestão é que se 70 

defina uma semana para coletar as opiniões dos alunos, para que isso sirva de base para 71 

o planejamento do Plano Departamental. A Professora Lorenza Leão Oliveira Moreno 72 

solicitou que constasse em ata sua manifestação sobre o trabalho da Comissão de Plano 73 

Departamental. Segundo ela, muitas vezes os colegas que não estão na Comissão não 74 

percebem o trabalho por trás, na tentativa de encontrar as melhores soluções para todos 75 

os professores e para os alunos. Infelizmente não é possível atender às demandas de todos 76 

ao mesmo tempo, o que gera um descontentamento, às vezes acompanhado de grosserias, 77 

por parte dos colegas. Ela gostaria de lembrar que é importante manter o respeito, pois o 78 

trabalho é feito de forma voluntária por alguns professores, visando o melhor para todo o 79 

Departamento. Votação para aprovação do Plano Departamental da forma como foi 80 

apresentado: 4 abstenções; aprovado. 4 – Assuntos gerais: O representante discente 81 

Miguel falou a respeito da Tutoria no PPGCC. Segundo o mesmo, o Programa exige que 82 

os professores que tiverem algum tutor preencham um documento no início e no final da 83 

tutoria. A documentação faz parte da avaliação do aluno na disciplina de Estágio em 84 

Docência.  Como este é um assunto específico da pós-graduação, cada Programa possui 85 

liberdade para determinar a melhor forma de conduzir o processo, não cabendo ao 86 

Departamento interferir. Dessa forma, a fala do discente Miguel é mais um apelo para 87 

que os Professores preencham devidamente os formulários. Foi sugerido que os discentes 88 

do PPGCC ajudem a instruir os professores que tenham tutores, inclusive cobrando a 89 

documentação. Além disso, foi dada a sugestão para que a coordenação do PPGCC entre 90 

em contato com o PPGMC para obter algumas dicas, pois o PPGMC possui um sistema 91 

bem estabelecido e bem-sucedido no que diz respeito à tutoria. O Professor Gleiph 92 

Ghiotto Lima de Menezes aproveitou para contar que teve problemas para conseguir um 93 

tutor, e quando conseguiu o aluno abandonou o processo, acarretando prejuízos para a 94 

condução da disciplina, que precisava do suporte de um tutor. A Assembleia informou 95 

que ele pode comunicar ao Programa a respeito do abandono das atividades por parte do 96 

aluno. O Professor Gleiph também sugeriu que, ao fazer a designação dos tutores por 97 



disciplina, seja dada prioridade para as disciplinas mais específicas ao invés de disciplinas 98 

mais básicas e gerais, pois nem todos os alunos estariam aptos para atuar como tutores 99 

em determinadas disciplinas. O Professor Passini, responsável pela distribuição dos 100 

tutores do PPGCC na função de Chefe de Departamento, explicou que é levado em 101 

consideração o interesse do aluno, bem como contato prévio com o professor, na hora de 102 

alocar os tutores. Outro assunto abordado foi a questão da alta taxa de evasão nos cursos 103 

ofertados pelo Departamento. O Professor Stênio trouxe esse tópico para discussão, por 104 

conta do número de alunos que desistentes já no primeiro semestre, que pode chegar a 105 

40%. Ele sugeriu que o Departamento começasse a pensar estratégias para diminuir essa 106 

taxa de evasão. Entre as possibilidades levantadas para a explicar a taxa de evasão 107 

estavam os métodos de ensino e questões socioeconômicas. Foi apontada a necessidade 108 

de realizar um diagnóstico, para entender melhor qual o perfil do aluno que abandona o 109 

curso. Levantou-se ainda a relevância de o Departamento como um todo conhecer melhor 110 

o aluno que chega, não apenas os Coordenadores e alguns poucos professores, e de se 111 

definir uma política do Departamento, que pode abrir margem para discussões em todo o 112 

ICE. Outra questão apontada foi com relação à importância da pós-graduação participar 113 

dos assuntos da graduação, pois a taxa de evasão no início da graduação se reflete em 114 

menos alunos aptos a chegar à pós, além de causar uma redução no corpo docente a longo 115 

prazo, o que trará prejuízos para todo o Departamento. O contato com a pós-graduação 116 

permitiria ao aluno visualizar a aplicação prática do que ele aprende na graduação. O 117 

Professor Marcelo Lobosco informou que a Engenharia Computacional estava 118 

programando para dezembro um workshop para discutir questões referentes ao curso e se 119 

planejar para as demandas atuais. Alguns professores apontaram que existe um problema 120 

com relação ao rendimento acadêmico dos atuais alunos, que parecem chegar cada vez 121 

mais despreparados do Ensino Médio, e mesmo os que se mantêm no curso e conseguem 122 

ser aprovados nas disciplinas, apresentam um desempenho abaixo do esperado e de obtido 123 

por alunos de poucos anos atrás. Sobre o possível problema de ensino nas disciplinas 124 

básicas, o Professor Igor de Oliveira Knop lembrou o desinteresse por parte da maioria 125 

dos professores em assumir tais disciplinas, o que as deixam em segundo plano, apenas 126 

na função de preencher os créditos. O Presidente da assembleia, considerando o que foi 127 

discutido e a necessidade de se aprofundar o debate, se comprometeu a convocar uma 128 

nova reunião para duas semanas depois da reunião atual e a buscar formas de conseguir 129 

novas informações. Nesse ínterim, os Coordenadores de Curso ficaram responsáveis por 130 

fazer o levantamento do máximo de dados possível para ajudar a esclarecer a questão. 5– 131 

Comunicados gerais: Nenhum comunicado adicional. Não havendo nada mais a tratar, 132 

o presidente deu a reunião por encerrada e eu, Jessyka Gonçalves de Oliveira, lavrei a 133 

presente ata que, após aprovada será assinada pelos membros que a aprovaram. 134 

 

Juiz de Fora, 01 de novembro de 2019. 

 

________________________ 

Jessyka Gonçalves de Oliveira 

 

Nº NOME ASSINATURA 

1 Alessandreia Marta de Oliveira Julio  

2 Alex Borges Vieira  

3 André Luiz Oliveira  

4 Bárbara de Melo Quintela  

5 Bernardo Martins Rocha  

6 Carlos Cristiano Hasenclever Borges  

7 Ciro de Barros Barbosa  

8 Edelberto Franco Silva  

9 Edmar Welington Oliveira  



 

 

 

10 Eduardo Barrére  

11 Eduardo Pagani Júlio  

12 Fabrício Martins Mendonça  

13 Fernanda Cláudia Alves Campos  

14 Guilherme de Souza Ferreira  

15 Gleiph Ghiotto Lima de Menezes  

16 Heder Soares Bernardino  

17 Hélio José Corrêa Barbosa  

18 Igor de Oliveira Knop  

19 Itamar Leite de Oliveira  

20 Iury Higor Aguiar da Igreja  

21 Jairo Francisco de Souza  

22 Jessyka Gonçalves de Oliveira  

23 Jose Jerônimo Camata  

24 José Maria Nazar David  

25 Josiane Cristina dos Santos  

26 Leonardo Gregório de Andrade  

27 Leonardo Vieira dos Santos Reis  

28 Liamara Scortegagna  

29 Lorenza Leão Oliveira Moreno  

30 Lucas  Arantes Berg   

31 Luciana Brugiolo Gonçalves  

32 Luciana Conceição Dias Campos  

33 Luciano Jerez Chaves  

34 Luiz Felipe Carvalho Mendes  

35 Luiz Maurilio da Silva Maciel  

36 Marcelo Bernardes Vieira  

37 Marcelo Caniato Renhe  

38 Marcelo Ferreira Moreno  

39 Marcelo Lobosco  

40 Marco Antônio Pereira Araújo  

41 Marcos de Mendonça Passini  

42 Miguel Alves de Almeida  

43 Mario Antonio Ribeiro Dantas  

44 Matheus de Oliveira do C. Marques  

45 Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt  

46 Rafael Alves Bonfim de Queiroz  

47 Raul Fonseca Neto  

48 Regina Maria Maciel Braga Villela  

49 Rodrigo Luis de Souza da Silva  

50 Rodrigo Weber dos Santos  

51 Ruy Freitas Reis  

52 Saulo Moraes Villela  

53 Stênio Sã Rosário Furtado Soares  

54 Victor Ströele de Andrade Menezes  

55 Wagner Antonio Arbex  

 


