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Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com início às 10:10 e
término às 10:41, foi realizada a terceira reunião ordinária do Departamento de Ciência da
Computação do ano de 2022, presidida pelo Chefe de Departamento, Professor Marcos de
Mendonça Passini. A reunião ocorreu presencialmente, no Auditório do Prédio do DCC.
Consideradas as justificativas e perda de direito a voto, o quórum da reunião foi definido
como de vinte e seis membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes
professores: Alex Borges Vieira, André Luiz de Oliveira, Bárbara de Melo Quintela,
Bernardo Martins Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Edelberto Franco Silva,
Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto
Lima de Menezes, Heder Soares Bernardino, Igor de Oliveira Knop, 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, Luiz
Maurílio da Silva Maciel, Marcelo Bernardes Vieira, Marcelo Caniato Renhe, Marcelo
Ferreira Moreno, Marcelo Lobosco, Marcos de Mendonça Passini, Mario Antônio Ribeiro
Dantas, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt (online), Regina Maria Maciel Braga Villela,
Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rodrigo Weber dos Santos, Ruy Freitas Reis, Saulo Moraes
Villela e Stênio Sã Rosário Furtado Soares; e do representante discente Arthur Gonze
Machado. Tiveram suas ausências registradas os professores Alessandreia Marta de
Oliveira Julio, Ciro de Barros Barbosa, Eduardo Pagani Júlio, Helio José Corrêa Barbosa,
Itamar Leite de Oliveira, Iury Higor Aguiar da Igreja, Luciana Conceição Dias Campos,
Luciano Jerez Chaves, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Marco Antônio Pereira Araújo, Pedro
Henrique Dias Valle, Raul Fonseca Neto, Victor Ströele de Andrade Menezes e Wagner
Antonio Arbex; as TAEs Jessyka Gonçalves de Oliveira e Josiane Cristina dos Santos; e os
representantes discentes Carolina Ribeiro Oliveira, Giulia Fritz Iennaco, Guilherme
Gonçalves de Souza Alves, João Paulo Radd Pires da Silva e Mateus Coutinho Marim. 0 –
Apreciação da pauta. O presidente da Assembleia apresentou a pauta. Conforme
mencionado por e-mail, o Professor Igor de Oliveira Knop pediu para acrescentar um item
sobre sua Progressão. O processo foi criado e enviado para a assembleia semanas antes, mas
solicitou a inclusão na pauta após o prazo determinado. Foi perguntado se a assembleia
aceitava a inclusão do item de pauta. Solicitação aceita. Além disso, foi retirado o item de
apreciação de atas de assembleias anteriores, por não ter sido enviada nenhuma ata. A pauta
foi aprovada com essas modificações. 1. Informes da Chefia. O presidente da assembleia,
professor Marcos de Mendonça Passini, passou a palavra ao professor Eduardo Barrére,
Diretor do ICE, para que este pudesse fazer alguns esclarecimentos sobre a infraestrutura do
Instituto. O Professor Barrére informou que as obras no Prédio do REUNI estavam
avançando, porém ainda não era possível precisar quando seriam liberadas novas salas.
Espera-se que ao menos para o segundo semestre letivo algumas salas estejam em condições
de uso. A parte onde funciona a cantina também estava interditada. A empresa com a licitação
da cantina não considerou viável a utilização de um trailer, devido a questões sanitárias e
financeiras (eles precisariam alugar o trailer). Sobre o xerox, o antigo ocupante abandonou o
xerox ainda em 2019 por considerar que não estava sendo rentável o suficiente. Dessa forma,
mesmo que o espaço estivesse liberado, a princípio não há ninguém para ocupá-lo. O



professor Barrére explicou ainda que houve um corte drástico para SCDP (Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens), e que basicamente só estava sendo liberado para
concursos e viagens da Administração Superior em 2022. O professor Passini retomou a
palavra para explicar que houve uma mudança na forma de atestar a frequência dos
servidores. Agora, ao invés de apenas informar as faltas, a Chefia deve atestar as presenças.
No caso dos professores, como não há ponto eletrônico para o controle, a maior implicação é
no caso de ausências não justificadas nas aulas e em reuniões obrigatórias, como é o caso da
reunião departamental. Por fim, foi explicado que inicialmente o número de vagas por turma
foi limitado pelas indicações dos Protocolos de Biossegurança quanto à ocupação máxima de
cada espaço. No entanto, tendo sido abrandadas as restrições, foi possível aumentar o número
de vagas, atendendo algumas solicitações das coordenações de cursos. Por conta disso, alguns
professores podem estranhar terem começado o semestre com turmas menores, e agora
estarem com um número maior de alunos. Uma vez que as recomendações foram abrandadas,
não havia motivo para não responder positivamente aos pedidos de vagas. 2. Autorização
para participação em programas de pós-graduação. Os professores Eduardo Barrére, José
Maria Nazar David e Liamara Scortegagna já participam do Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática. Porém, está sendo criado um Doutorado associado ao programa, que
até então não existia. Por conta disso, e por já ter algum tempo que a autorização anterior foi
solicitada, o item foi trazido novamente para a assembleia, para que os professores
mencionados possam manter suas participações no programa, incluindo agora o Doutorado.
Foi colocado em votação: nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Aprovado por
unanimidade. 3. Indicação do professor André Luiz de Oliveira como membro da COE
do curso de Engenharia Computacional. Foi explicado que o atual COE da Engenharia
Computacional está com seus mandatos expirados. O professor André Luiz de Oliveira já era
integrante e, tanto o colegiado do curso quanto o professor aceitaram continuar a participação
dele como membro do DCC no COE, sendo necessária apenas a anuência do Departamento
para formalizar a continuidade. Foi perguntado se alguém era contrário à indicação do
professor André, ou gostaria de se abster. Nenhuma manifestação. Aprovado por
unanimidade. 4. Relatório para Progressão do professor Igor de Oliveira Knop. O item
sobre a progressão do professor Igor de Oliveira Knop foi acrescentado durante a apreciação
da pauta. No entanto, o relatório já havia sido enviado à assembleia. Foi perguntado se
alguém tinha alguma dúvida ou comentário. Nenhuma manifestação. Votação: 31 votos a
favor, 0 votos contra, 0 abstenções. Aprovado por unanimidade. 5. Assuntos gerais. Por conta
do informe sobre controle de frequência, o professor Rodrigo Weber dos Santos lembrou que
ocasionalmente alguma aula ou atividade da pós-graduação poderia impedir o
comparecimento à reunião departamental. Foi esclarecido que nesse tipo de situação, a
ausência do professor na reunião estará justificada, e portanto ele não será prejudicado. O
professor Stênio Sã Rosário Furtado Soares lembrou sobre a importância de se colocar os
horários de atendimento dos professores no quadro de avisos. Foi esclarecido que a Secretaria
do DCC ainda não tinha recebido a maioria dos planos de curso de 2022/1, tornando inviável
o preenchimento da tabela com os horários de atendimento. O Chefe de Departamento
aproveitou então para solicitar que quem ainda não enviou seus planos de curso fizesse o mais
rápido possível. O professor Stênio solicitou ainda que fosse atualizado o espaço no site do
Departamento para requisição de segunda chamada, para que os pedidos fossem
encaminhados diretamente ao professor responsável. Por fim, o professor Passini questionou
sobre o uso de votações online mesmo com as reuniões presenciais, para abolir o uso de
papel. A proposta recebeu apoio da assembleia, mas ainda será necessário avaliar a melhor
forma de implementar a medida. 6. 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.
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