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Ao quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às 10:07 e término às
10:53, foi realizada a segunda reunião ordinária do Departamento de Ciência da Computação
do ano de 2021, presidida pelo Chefe de Departamento, Professor 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 sete
membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores(as) Alessandreia
Marta de Oliveira Julio, André Luiz Oliveira, Bárbara de Melo Quintela, Bernardo Martins
Rocha, Ciro de Barros Barbosa, Edelberto Franco Silva, Edmar Welington Oliveira, Eduardo
Pagani Júlio, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto Lima de Menezes, Heder Soares
Bernardino, Igor de Oliveira Knop, Itamar Leite de Oliveira, Iury Higor Aguiar da Igreja,
José Jerônimo Camata, José Maria Nazar David, Leonardo Vieira dos Santos Reis, Liamara
Scortegagna, Lorenza Leão Oliveira Moreno, Luciana Brugiolo Gonçalves, 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, Raul Fonseca Neto, Regina Maria Maciel Braga Villela,
Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rodrigo Weber dos Santos, Ruy Freitas Reis, Saulo Moraes
Villela e Victor Ströele de Andrade Menezes; da TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira; e dos
representantes discentes Mateus Coutinho Marim. Tiveram suas ausências devidamente
justificadas os professores Jairo Francisco de Souza (reunião CAED) e Luciana Conceição
Dias Campos (atestado médico). Tiveram suas ausências registradas os professores Alex
Borges Vieira, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Eduardo Barrére, Helio José Corrêa
Barbosa, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Stênio Sã Rosário Furtado Soares e Wagner Antonio
Arbex; 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. Apreciação da ata da reunião anterior. O
Professor Marcos de Mendonça Passini informou que a ata da última reunião tinha sido
enviada para a assembleia, e não houve manifestações contrárias ao conteúdo e redação. O
Professor Ruy Freitas Reis perguntou sobre a disponibilidade das atas no SEI, para serem
assinadas. A TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira afirmou que em breve seriam
disponibilizadas para assinatura, e seria enviada uma lista por e-mail com os números dos
processos, a fim de facilitar o processo de assinatura das mesmas. O Professor Passini então
colocou a ata em votação. Votação: aprovada por unanimidade. 2. Informes da Chefia. O
Professor Passini apontou a necessidade de todos os professores preencherem seus
formulários de dedicação exclusiva no SEI, processo 23071.906362/2021-88. Ele informou
que essa solicitação já havia sido enviada por e-mail pela Direção do ICE, e que estava apenas
reforçando o pedido. O Professor Luiz Maurílio da Silva Maciel disse que não havia recebido
por e-mail. O Professor Passini pediu que ele checasse novamente e, caso realmente não
tivesse recebido, entrasse em contato com a Direção, pois foi enviado através de uma lista de
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e-mails de todos os professores do ICE, e que portanto é necessário que ele seja incluído na
listagem, a fim de receber os comunicados em primeira mão. O segundo informe foi a respeito
do Plano Departamental, que alguns professores estavam questionando. O Professor Passini
relatou que o prazo de envio e recebimento das solicitações de vagas pelas coordenações
havia sido alterado do dia 5 para 19 de fevereiro, mas ainda assim não foi cumprido pelas
coordenações, devido à falta do calendário acadêmico de 2021 e de definições sobre como se
daria o próximo semestre. Dessa forma, sem as solicitações de vaga, fica inviável elaborar o
Plano Departamental, uma vez que ele precisaria ser alterado quando as solicitações de vagas
chegassem. 3. Relatório para Progressão do Prof. Eduardo Pagani Júlio - Processo SEI
23071.906002/2021-11. Foi questionado se alguém tinha algum comentário ou objeção. Não
houve manifestações. Votação: 3 abstenções; aprovado por ampla maioria. 4. Composição de
Comissão para escolha da Coordenação do curso de Ciência da Computação Noturno.
Foi informado que o mandato do Professor Rodrigo Luís e da Professora Alessandreia Marta
à frente da Coordenação do curso de Ciência da Computação Noturno se encerrava no final do
mês de março, e portanto seria necessário organizar novas eleições. Assim, o Professor
Passini perguntou quem se voluntariava para fazer parte da Comissão eleitoral. Os Professores
Gleiph Ghiotto Lima de Menezes e José Jerônimo Camata se voluntariaram. O aluno Mateus
também se dispôs a participar como representante discente, uma vez que ele era o único
membro da categoria presente na reunião. Além disso, a TAE Tatiane Ornelas Martins Alves
do NRC (Núcleo de Recursos Computacionais) foi apontada para compor a Comissão.
Nenhuma manifestação contrária à composição da Comissão. Aprovada. 5. Nomeação de
membro para compor a Comissão para escolha da Coordenação do curso de Engenharia
Computacional. No presente caso, seria necessário apenas indicar o nome de um professor
para representar o Departamento, uma vez que o curso de Engenharia Computacional não é
exclusivo do Departamento de Ciência da Computação. O Professor Passini informou que
devido ao caráter de urgência, ele havia aprovado o nome do Professor Bernardo Martins
Rocha, pois o mesmo havia se voluntariado e ao questionar por e-mail ninguém apresentou
objeção ou vontade de assumir a posição. Portanto, o assunto estava sendo trazido apenas para
ser referendado pela Assembleia. O Professor Bernardo agradeceu, e questionou se seria
necessário também a indicação de algum TAE do NRC nesse caso, uma vez que já tinham
sido escolhidos o representante discente e o professor representante do Departamento de
Mecânica Aplicada e Computacional. O Professor Passini explicou que não existiam regras
muito bem definidas para a composição dessas comissões. O Professor Eduardo Pagani , na
condição de Coordenador do NRC, informou que a TAE Tatiane poderia compor também a
comissão eleitoral da Engenharia Computacional. Como ninguém foi contrário à indicação do
Professor Bernardo, o item foi aprovado. 6. Assuntos Gerais. A Professora Liamara
Scortegagna pediu a palavra. ela informou que com a aposentadoria da Professora Fernanda
Cláudia Alves Campos, a Licenciatura em Computação (LiComp) estava sem
vice-coordenação no momento. Dessa forma, ela estava buscando informações para saber
como proceder: se deveria fazer uma nova eleição para Coordenador e Vice-Coordenador,
eleger apenas um novo Vice, solicitar ao NDE que indique alguém para exercer a função até o
final do mandato atual. Ela disse que o mandato ia até novembro de 2022. Além disso, ela
explicou que para a Capes e o CEAD não há problema, pois não existe a figura de
Vice-Coordenador. No entanto, no âmbito da UFJF existe Coordenador e Vice, ainda que não
haja um documento relativo à escolha dos mesmos. Ela explicou ainda que o
Vice-Coordenador faz falta, principalmente para substituir o Coordenador, caso o mesmo
esteja impossibilitado. Ela mencionou que na semana seguinte, por exemplo, ela não poderia
comparecer à reunião do CONGRAD, e precisava indicar um substituto, no caso alguém que
fizesse parte do NDE da LiComp. Para essa reunião em específico, as Professoras Regina
Maria Maciel Braga Vilela e Alessandreia Marta de Oliveira Júlio se disponibilizaram, e a
Professora Liamara ficou de indicar uma delas para representá-la. Com relação ao cargo de
Vice- Coordenador, o Professor Mário Antônio Ribeiro Dantas opinou que poderia ser feita
uma indicação, uma vez que o cargo não existe para instâncias fora da UFJF, e a própria



Universidade não tinha critérios muito bem definidos ou portaria para nomeação do mesmo.
O Professor Passini questionou se a escolha do Vice-Coordenador poderia ficar para a reunião
seguinte. A Professora Liamara disse que sim, que a escolha não precisava ser imediata, mas
fez um apelo para que qualquer que fosse a forma de escolha, o indicado fosse alguém que
tivesse participação no ensino a distância, além de muito interesse pela área. Ela pediu para
abordar outro assunto, dessa vez referente a um aluno que pediu dispensa de disciplina por
aproveitamento extraordinário de conhecimento. O aluno em questão é professor da mesma
disciplina na UFMG, porém a formação dele é em outra área. Inclusive, ele está atualmente
fazendo o curso exatamente para continuar atuando na área da Computação. Ela informou que
entrou em contato com a PROGRAD, após ler o RAG e não encontrar informações, mas a
resposta foi apenas que era possível, e que deveria ser montada uma banca para avaliar o
conhecimento do aluno. No entanto, não foi esclarecido quem deveria compor essa banca, ou
de que forma deveria ser feita a avaliação. Ela decidiu então recorrer ao Departamento, para
verificar se alguém tinha um direcionamento ou sugestão de como proceder. O Professor
Mário disse que isso ocorre, é comum, e até lembrou que é muito parecido com o que ocorreu
com o Ciência sem Fronteiras, uma vez que o aluno cursava a disciplina no exterior, e depois
pedia o aproveitamento. Assim, era uma questão de fazer alguma avaliação do nível de
conhecimento, e que inclusive existe um percentual que é preciso atingir, mas que ele não
recordava no momento. Ele disse ainda que não achava que fosse da alçada do Departamento,
na figura da Chefia, decidir como proceder. Os Professores Heder Soares Bernardino e Victor
Ströele de Andrade Menezes sugeriram que o Colegiado do curso possui autonomia para
resolver. O Professor Marcelo Lobosco concordou com os colegas, e disse ainda que em sua
visão, a decisão final cabe ao Coordenador do curso, e que no máximo o Departamento
poderia indicar os professores para compor a banca, caso o Colegiado do curso tivesse
dúvidas nesse sentido. A Professora Liamara agradeceu aos colegas pelas declarações, disse
que ela mesma e o Professor Barrére ministravam a disciplina em questão, e que ela
consultaria o NDE para avaliar a legislação e analisar as possibilidades. 7. 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, 05 de março de 2021.

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


