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Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às 10:11 e término às                   
12:27, foi realizada a nona 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 três                  
membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores(as) Alex Borges          
Vieira, André Luiz Oliveira, Bernardo Martins Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges,           
Ciro de Barros Barbosa, Edelberto Franco Silva, Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére,            
Fabrício Martins Mendonça, Fernanda Cláudia Alves Campos, Helio José Corrêa Barbosa,           
Igor de Oliveira Knop, Itamar Leite de Oliveira, Iury Higor Aguiar da Igreja, Jairo Francisco               
de Souza, José Maria Nazar David, Leonardo Vieira dos Santos Reis, Liamara Scortegagna,             
Luciana Conceição Dias Campos, Luciano Jerez Chaves, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Luiz            
Maurílio da Silva Maciel, Marcelo Lobosco, Marcos de Mendonça Passini, Mario Antônio            
Ribeiro Dantas, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt, Rafael Alves Bonfim Queiroz, Ruy            
Freitas Reis, Saulo Moraes Villela e Stênio Sã Rosário Furtado Soares, Victor Ströele de              
Andrade Menezes, Wagner Antonio Arbex; da TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira; e do             
representante discente Eduardo Vieira Marques Pereira do Valle. Tiveram suas ausências           
devidamente justificadas os professores Bárbara de Melo Quintela, Gleiph Ghiotto Lima            
de Menezes, Heder Soares Bernardino, José Jerônimo Camata, Lorenza Leão Oliveira           
Moreno, Marcelo Bernardes Vieira, Marcelo Caniato Renhe, Marcelo Ferreira Moreno,          
Regina Maria Maciel Braga Vilela, Rodrigo Luis de Souza da Silva. Tiveram suas ausências              
registradas os professores Alessandreia Marta de Oliveira Julio, Eduardo Pagani Júlio, Raul            
Fonseca Neto; a TAE 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. 0 – Apreciação da pauta. O presidente da Assembleia             
apresentou a pauta. Foi perguntado se alguém tinha algum problema com a pauta como ela               
estava. Nenhuma manifestação contrária. Pauta aprovada. 1. Indicação do Prof. Rodrigo           
Weber para o Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Computacional. O            
Professor Marcos de Mendonça Passini informou que devido ao caráter de urgência precisou             
aprovar ad referendum. Ele chegou a perguntar por e-mail se alguém era contrário, porém não               
houveram manifestações. Ainda assim, foi trazido para a reunião, para que a aprovação seja              
ratificada pela assembleia. O Professor Stenio ressaltou que a nomeação em si para o NDE é                
feita pela Direção da Unidade. Além disso, informou que a legislação prevê no mínimo 6               
reuniões por ano para os NDE’s, o que não tem sido cumprido. O Professor Eduardo Barrére                
informou que o Departamento deve indicar o nome, e a Direção faz a publicação da portaria.                
Foi então perguntado se alguém se opunha à nomeação do Professor Rodrigo Weber Não              
houve manifestações. Votação: 30 votos a favor; 1 abstenção. Aprovado. 2. Nomeação do             
Prof. Carlos Cristiano como membro do colegiado do curso de Engenharia           
Computacional. Foi questionado se alguém tinha alguma dúvida ou objeção. Nenhuma           
manifestação contrária. O nome do Professor Carlos Cristiano foi aprovado. 3. Indicação de             
membro para o Comitê Assessor de Pesquisa da PROPP. O Professor Passini pediu que o               
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Professor Edelberto explicasse um pouco sobre o cargo. O Comitê avalia projetos de pesquisa              
que são enviados para a PROPP, incluindo os de iniciação científica. Atualmente são 9              
membros, sendo 1 da Engenharia Computacional e 2 do DCC; além dele, que está saindo, o                
professor Iury. Antes, era realizada uma votação, mas por conta da pandemia será feita uma               
indicação diretamente pelo Chefe de Departamento, que preferiu trazer para a Assembleia. O             
mandato é de 2 anos, e o Professor Edelberto explicou que o eleito assumirá imediatamente,               
mas não haverá reunião até fevereiro de 2021. Os professores Itamar e André se              
candidataram. Votação: Itamar - 13 votos; André - 8 votos; 12 abstenções. Professor Itamar              
foi eleito. 4. Autorização para participar de PPG externo para o Professor Fabrício             
Martins Mendonça. O Professor Eduardo Barrére pediu a palavra. Ele informou que o             
assunto surgiu no grupo com os Chefes de Departamento, e conversou com a Pró-Reitora de               
Gestão de Pessoas. De acordo com a Pró-Reitora, a autorização deve ser dada pelo              
Departamento, de modo que seja considerado que aquela atividade será útil para o             
Departamento, devendo ser computado no PIT e no RIT. Isso independe se a participação será               
em programa de pós-graduação dentro da Universidade, ou em outra instituição. O Professor             
Fabrício então explicou que ele ainda não se inscreveu, mas que a Universidade Federal do               
Espírito Santo abriu um edital para inscrição de Professores externos, em área do seu              
interesse. No entanto, o edital pede uma declaração de anuência do Departamento, o que o               
levou a entrar em contato com o Chefe de Departamento. Ele exerceria as atividades de forma                
remota, orientando alunos do Mestrado. O professor Stênio levantou a preocupação sobre a             
questão da carga horária, que volta a aparecer de tempos em tempos, se terá carga horária                
para ministrar disciplinas, se essa carga será computada. Ele ressaltou que se o programa está               
abrindo edital, é provável que esteja interessado na participação integral. O Professor Fabrício             
informou que, ainda que tenha que ministrar disciplinas, essa não será computada, será             
contada apenas como carga extra. O Professor Barrére solicitou que tudo o que disser respeito               
ao DCC, por favor, seja questionado diretamente à pró-reitoria competente, e não passe mais              
pela Direção. Sua manifestação foi por conta de alguns membros que ficaram receosos,             
mesmo após ele explicar que buscou a informação diretamente com a Pró-reitora, e que a               
decisão cabe inteiramente ao Departamento. Considerando-se que o item se devia apenas a             
autorizar o professor a participar do processo seletivo, foi colocado em votação, sendo             
possível aprovar, aprovar com restrição de carga horária, deixar para uma reunião posterior,             
ou se abster. Votação: 21 a favor; 8 a favor com restrições de carga horária; 5 abstenções.                 
Aprovado. 5. Relatório para Progressão do Professor Eduardo Barrére - processo SEI            
23071.922442/2020-06. Votação: 30 votos a favor; 3 abstenções. Aprovado. 6. Relatório           
para Progressão do Professor Rodrigo Luís de Souza da Silva - processo SEI             
23071.923002/2020-18. Votação: 30 votos favoráveis; 3 abstenções. Aprovado. 7. Relatório          
para Promoção do Prof. Marcos de Mendonça Passini - processo SEI           
23071.923067/2020-09. O Professor Saulo questionou se foi utilizado o período no qual o             
Professor Passini teve um outro relatório reprovado. O Professor Passini esclareceu que não,             
que foi computado apenas o período de setembro de 2018 a agosto de 2020. Como não                
houveram mais perguntas, passou-se à votação. Votação: 25 votos a favor; 8 abstenções.             
Aprovado. 8. Relatório para Promoção do Professor Victor Stroele - processo SEI            
23071.923067/2020-09. Votação: 30 votos favoráveis; 3 abstenções. Aprovado. 9.         
Metodologia de avaliação e troca de experiências sobre o semestre E.R.E. O Professor             
Passini abriu a discussão para que os membros pudessem conversar sobre o ERE. Ele afirmou               
que os Professores tiveram que encontrar diferentes soluções, algumas muito efetivas, outras            
nem tanto. A proposta era estabelecer um canal, um meio de comunicação, para que houvesse               
essa troca, uma vez que seria difícil fazer isso na reunião de departamento. O Professor               
Wagner Arbex contou um pouco sobre a sua experiência geral durante o ERE. O Professor               
Ruy informou que fez uma pesquisa a respeito da disciplina de Algoritmos durante o ERE, e                
questionou se esse seria o momento para isso. O Professor Passini disse que nesse momento               
ele gostaria de ouvir propostas a respeito de como estabelecer a conversa, e não realizá-la               
neste momento. O representante discente Eduardo informou que o representante Mateus           



 

repassou que o DA recebeu diversas queixas de alunos, especialmente de professores que             
estavam dando aula como se estivessem no ensino presencial. O Professor Passini informou             
que do DA, recebeu apenas uma reclamação, mas que tentou atender a todas as demandas que                
chegaram. Ele ressaltou ainda que o ERE era uma novidade para os docentes tanto quanto               
para os discentes. O Professor Stenio disse que apesar do ERE ser novidade para todos, existe                
uma diferença de experiência entre os discentes e os docentes. Ele disse ainda que existe um                
problema também com os alunos tentando pegar um número muito maior de disciplinas do              
que poderiam dar conta, o que inviabiliza que eles se dediquem plenamente. Ele aproveitou              
para parabenizar o professor Ruy pela dedicação à frente da disciplina de Algoritmos, pois o               
trabalho realizado foi extremamente árduo. Apesar dessa dedicação, certamente o ensino ficou            
aquém do desejado, o que deve se refletir em outras disciplinas futuramente. Alguns outros              
professores fizeram desabafos sobre as dificuldades encontradas, as limitações do ensino           
remoto, a falta de comprometimento dos alunos. O Professor Passini propôs marcar reuniões             
na semana seguinte, na segunda e na quarta-feira, às 10:00, e caso seja necessário também na                
sexta. Ao final, o Professor Ruy apresentou os resultados encontrados em sua pesquisa com os               
alunos de Algoritmos. Apesar de todas as dificuldades, os resultados mostraram que os alunos              
responderam bem à metodologia. 8. Comunicados gerais. 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, 04 de dezembro de 2020. 
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