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Ao trigésimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às 10:15 e término às                   
11:54, foi realizada a sétima reunião ordinária do Departamento de Ciência da Computação             
do ano de 2020, presidida pelo Chefe de Departamento, Prof. Marcos de Mendonça Passini. A               
reunião ocorreu de forma remota, utilizando a plataforma        
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dcc-ufjf, disponibilizada pela UFJF. Consideradas as      
justificativas e perda de direito a voto, o quórum da reunião foi definido como de vinte e oito                  
membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores(as) Alessandreia         
Marta de Oliveira Julio, Alex Borges Vieira, André Luiz de Oliveira, Bernardo Martins             
Rocha, Edelberto Franco Silva, Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére, Eduardo Pagani           
Júlio, Fabrício Martins Mendonça, Fernanda Cláudia Alves Campos, Gleiph Ghiotto Lima de            
Menezes, Heder Soares Bernardino, Helio José Corrêa Barbosa, Igor de Oliveira Knop,            
Itamar Leite de Oliveira, Iury Higor Aguiar da Igreja, Jairo Francisco de Souza, José              
Jerônimo Camata, José Maria Nazar David, Leonardo Vieira dos Santos Reis, Liamara            
Scortegagna, Lorenza Leão Oliveira Moreno, Luciana Brugiolo Gonçalves, Luciana         
Conceição Dias Campos, Luciano Jerez Chaves, Luiz Maurílio da Silva Maciel, Marcelo            
Bernardes Vieira, Marcelo Caniato Renhe, Marcelo Ferreira Moreno, Marcelo Lobosco,          
Marco Antônio Pereira Araújo, Marcos de Mendonça Passini, Mario Antônio Ribeiro Dantas,            
Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt, Rafael Alves Bonfim Queiroz, Regina Maria Maciel            
Braga Vilela, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rodrigo Weber dos Santos, Ruy Freitas Reis,               
Saulo Moraes Villela e Stênio Sã Rosário Furtado Soares, Victor Ströele de Andrade             
Menezes. Teve sua ausência devidamente justificada a professora Bárbara de Melo            
Quintela. Tiveram suas ausências registradas os professores Carlos Cristiano Hasenclever          
Borges, Ciro de Barros Barbosa, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Raul Fonseca Neto, Wagner             
Antonio Arbex; as TAE’s Jessyka Gonçalves de Oliveira e Josiane Cristina dos Santos; e os               
representantes discentes Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho, Carolina Ribeiro Oliveira,           
Giulia Fritz Iennaco e Guilherme Gonçalves de Souza Alves e Mateus Coutinho Marim. 0 –               
Apreciação da pauta. O presidente da Assembleia apresentou a pauta. Ele informou que             
houve uma solicitação da Direção do ICE, para que se incluísse o item “Indicação de nome                
para receber a Medalha JK”. Ele sugeriu que a inclusão fosse feita após o item sobre a                 
solicitação do DA a respeito das vagas de Estrutura de Dados. Foi perguntado se alguém era                
contrário à pauta como estava. Ninguém se manifestou. Pauta aprovada. 1. Relatório para             
Progressão do Prof. do Prof. Rafael Alves Bonfim de Queiroz - processo SEI             
23071.917740/2020-84. O Professor Marcos de Mendonça Passini informou que o número           
indicado por e-mail estava errado, conforme percebido e apontado pelo Professor Luiz            
Maurílio da Silva Maciel. Ele solicitou que os participantes conferissem se o número             
apontado agora estava correto. Foi exibido o relatório do Professor Rafael Alves Bonfim de              
Queiroz e questionado se alguém queria fazer algum apontamento. Não houve manifestações.            
Votação: 30 votos a favor; 1 abstenção. Aprovado. 2. Solicitação do DA sobre vagas em               
Estruturas de Dados. O Professor Passini explicou que essa foi uma solicitação feita pela              
representação discente, que surgiu na reunião anterior. No entanto, o representante Mateus            
Coutinho Marim não estava presente nesse momento. Assim, o presidente da assembleia            
sugeriu excluir o item e abordar a questão no item “Apreciação do Plano Departamental para               

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dcc-ufjf


 

o período 2020.3”, visto que já houveram modificações feitas pela Comissão de Plano             
Departamental a fim de atender a solicitação. O Professor Stênio Sã Rosário Furtado Soares              
apontou que cabia a discussão, uma vez que o Departamento já sabia qual era a demanda e a                  
pauta foi aprovada com o item. O Professor Edmar Welington Oliveira apontou então que já               
houve uma mobilização, que ocorreu um aumento de 20% no número de vagas ofertadas, o               
que atendia à demanda recebida pelo Departamento, ao menos durante o período de Ensino              
Remoto Emergencial (ERE). Além disso, novas discussões poderiam ser geradas e soluções            
propostas, como por exemplo ofertar cursos de verão para suprir o restante da demanda.              
Entretanto, talvez fosse melhor repensar isso quando voltasse o ensino presencial. O Professor             
Stênio reiterou a necessidade de se manter o item, informando o que foi dito pelo Professor                
Edmar, mas que além disso o item de pauta pressupunha uma deliberação, nem que fosse de                
voltar a discutir o assunto quando o ensino presencial retornar. O Professor Saulo Moraes              
Villela apontou que das 130 vagas disponibilizadas, 128 foram ocupadas. Desses alunos, 30             
não fizeram a primeira prova nem na segunda chamada. A participação dos alunos nas aulas               
também vinha diminuindo consideravelmente, ainda que alguns possam estar assistindo às           
gravações depois. Dessa forma, aumentar indefinidamente o número de vagas não é uma             
solução viável, pois muitos continuam abandonando. Os membros da Assembleia redigiram o            
seguinte texto para resumir as deliberações, que transcrevo integralmente: “O plano atual fez             
um aumento de vagas. Aguardaremos o retorno ao regime presencial e uma análise mais              
acurada do problema para determinar se o aumento de vagas é de fato solução para o                
problema apresentado. Está em curso uma discussão da reformulação das disciplinas básicas e             
básico-avançadas que terão impacto na questão.”. O texto foi aprovado sem manifestações            
contrárias. 3. Indicação de nome para concorrer à Medalha JK. O Professor Passini             
informou que pouco antes da reunião foi abordado pelo Professor Eduardo Barrére, que             
solicitou ao Departamento a indicação de um nome para concorrer à Medalha JK. Foi              
questionado sobre quais seriam os critérios, o que seria necessário para fazer jus à indicação.               
O Professor Passini então explicou que a Medalha era concedida a Professores com uma              
trajetória de destaque, professores que se aposentaram recentemente, algo assim. O Professor            
Mário Antônio Ribeiro Dantas indicou a Professora Fernanda Cláudia Alves Campos como            
candidata, que estava perto da aposentadoria e tinha uma trajetória louvável. Houve uma             
conversa sobre quem teria sido indicado em anos anteriores, e se haveria a necessidade do               
homenageado já estar aposentado (foi dito que não). A Professora Fernanda foi a única              
indicada, de modo que seu nome foi colocado em votação. Votação: 26 votos a favor; 6                
abstenções. Aprovado. 4. Apreciação do Plano Departamental para o período 2020.3. O            
Professor Passini passou a palavra ao Professor Edmar, para que ele apresentasse o plano.              
Segundo o Professor Edmar, não foram feitas alterações significativas em relação ao que já se               
tinha, apenas mudanças pontuais. A principal questão no primeiro semestre foi Algoritmos e             
Laboratório de Programação I, mas essa demanda já é consideravelmente menor no segundo             
semestre, e não foi necessário fundir turmas. Foi possível atender a todas as solicitações de               
disciplina. Além disso, a Comissão estudou o horário, e buscou evitar colocar mais de uma               
disciplina eletiva no mesmo dia e horário. De modo geral, foi possível equalizar as cargas               
horárias dos professores, mantendo todas próximas de 16 horas. O Professor Edmar lembrou             
ainda que será possível contar com a Professora Bárbara de Melo Quintela esse semestre, o               
que deixou a distribuição mais tranquila. O Professor Ruy Freitas Reis, na condição de              
coordenador da disciplina de Algoritmos, falou sobre a fusão de turmas feita no semestre              
anterior, e fez um apelo para que isso não se repita. No segundo semestre as turmas estão                 
menores, o que é muito mais eficiente. A quantidade de alunos já é uma questão no ensino                 
presencial, mas ficou mais evidente no ensino remoto. Além disso, ele demonstrou            
preocupação em colocar um professor para dar mais de uma turma da mesma disciplina, às               
vezes em semestres seguidos, pois isso pode acabar desmotivando um pouco o professor, que              
acaba não dando o seu melhor. O professor Stênio lembrou que por conta da pandemia houve                
uma redução no número de alunos, mas que esses poderiam posteriormente retomar as             
disciplinas quando o ensino presencial retornar. Dessa forma, o Departamento deve se            



 

preparar para um aumento na demanda nos próximos semestres. Votação: 30 votos a favor; 4               
abstenções. 5. Assuntos Gerais. O Professor Passini voltou a falar dos protocolos de acesso              
durante a pandemia, por conta da segurança. Ele ressaltou que a direção enviou uma Cartilha,               
que ele reenviou. Assim, é necessário que quem precisar ir ao Departamento assine o termo se                
responsabilizando. Além disso, a Chefia e a Direção precisa ter algum nível de controle, pois               
enquanto forem poucos os frequentadores, o problema não é tão grande, mas caso haja um               
fluxo maior, isso pode gerar um risco maior também. O objetivo não é impedir ninguém de                
frequentar as dependências da Universidade, mas manter a segurança de quem precisa ir. O              
Professor Mário lembrou da responsabilidade que cada um tem, inclusive de quem coloca nas              
dependências da UFJF. O Professor Stênio levantou a necessidade das Comissões criadas de             
forma provisória pelo Departamento oferecerem um retorno. Algumas Comissões foram          
criadas para discutir questões como o ensino a distância, ou a evasão nos cursos, mas nunca                
foi dado qualquer retorno formal. Dessa forma, é importante estabelecer um prazo para que              
essas Comissões forneçam um retorno. O Professor Passini agradeceu a pontuação, e disse             
que de fato é necessário já criar as comissões com prazo, até mesmo para que elas sejam                 
encerradas. Ele solicitou que o Professor Stênio repassasse o levantamento feito, com o que              
ele concordou. A Professora Regina Maria Maciel Braga Vilela e o Professor Fabrício             
Martins Mendonça informaram que a Comissão responsável por propor novas modalidades no            
ensino EAD vem trabalhando, e tem uma proposta inicial para apresentar ao Departamento,             
mas que foram atrapalhados pela pandemia. O Professor Stênio sugeriu ainda que não se              
tenha uma proposta muito fechada, para que seja possível explorar as diferentes            
potencialidades do Departamento. Ele esclareceu ainda que sua fala foi no sentido de que              
essas comissões sejam estabelecidas, trabalhem, e possam também ter um encerramento. O            
Professor Mário comunicou que no dia 23 seguinte ocorreria uma palestra do Professor             
Avelino, do Rio Grande do Sul, e convidou a todos a participar. A Professora Lorenza Leão                
Oliveira Moreno informou também sobre uma palestra do Presidente da FAPEMIG no dia 4              
de novembro, sobre a iniciação científica. A Professora Priscila Vanessa Zabala Capriles            
Goliatt pediu o apoio do Departamento para as equipes da UFJF que estavam participando do               
VACATHON, pois esse ano a comunidade poderia votar nos projetos. Não havendo nada             
mais a tratar, o presidente deu a reunião por encerrada e eu, Jessyka Gonçalves de Oliveira,                
lavrei a presente ata que, após aprovada em reunião departamental, será disponibilizada para             
assinatura via SEI a todos os membros da Assembleia. 
 

Juiz de Fora, 30 de outubro de 2020. 
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