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Ao oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às 10:10 e término às
11:19, foi realizada a quinta 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
quatro membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores: Alex
Borges Vieira, André Luiz de Oliveira, Bárbara de Melo Quintela, Bernardo Martins Rocha,
Edelberto Franco Silva, Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére, Fabrício Martins
Mendonça, Heder Soares Bernardino, Igor de Oliveira Knop, 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, Luciano Jerez Chaves, Luiz Maurílio da Silva Maciel, Marcelo Bernardes Vieira,
Marcelo Caniato Renhe, Marcelo Ferreira Moreno, Marcelo Lobosco, Marcos de Mendonça
Passini, Mario Antônio Ribeiro Dantas, Pedro Henrique Dias Valle, Priscila Vanessa Zabala
Capriles Goliatt Regina Maria Maciel Braga Villela, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rodrigo
Weber dos Santos, Ruy Freitas Reis, Saulo Moraes Villela, Stênio Sã Rosário Furtado Soares
e Victor Ströele de Andrade Menezes; e os representantes discentes Arthur Gonze
Machado, Carlos Alexandre de Almeida Pires, Rafael Fialho Pinto Coelho, Rodrigo Soares de
Assis. Tiveram suas ausências justificadas o professor Marco Antônio Pereira Araújo
(férias); e as TAEs Jessyka Gonçalves de Oliveira (férias) e Josiane Cristina dos Santos
(licença médica). Tiveram suas ausências registradas os professores Alessandreia Marta de
Oliveira Julio, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Ciro de Barros Barbosa, Eduardo Pagani
Júlio, Gleiph Ghiotto Lima de Menezes, Helio José Corrêa Barbosa, Itamar Leite de Oliveira,
Luciana Conceição Dias Campos, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Raul Fonseca Neto, e
Wagner Antonio Arbex; e a representante discente Mariana Aparecida Souza de Carvalho.
0. Apreciação da pauta. O presidente da Assembleia apresentou a pauta. Foi questionado se
alguém tinha alguma objeção à pauta apresentada, ou alguma alteração a sugerir. Nenhuma
manifestação. Pauta aprovada por unanimidade. 1. Informes da Chefia. O Presidente da
Assembleia informou que recebeu do Diretório Acadêmico da Computação a lista dos
representantes discentes atualizada, tanto titulares quanto suplentes. Também o PPGMC havia
indicado uma representante e uma suplente, mas nenhuma delas estava presente no momento.
O Presidente informou que faltava a indicação de um suplente para o PPGCC. O representante
discente do PPGCC, Arthur Gonze Machado, disse que até o momento o suplente era o aluno
João Paulo, mas que não sabia se ele já havia concluído o Mestrado. 2. Apreciação das atas
de assembleias anteriores. O presidente da assembleia, professor Marcos de Mendonça
Passini, lembrou a todos que as atas haviam sido enviadas pela TAE Jessyka Gonçalves de
Oliveira, que não estava presente por se encontrar de férias. As atas já estavam com as
devidas correções sugeridas pela assembleia. 2.1. Apreciação da ata da décima reunião
ordinária de 2021. Foi questionado se alguém tinha mais algum apontamento ou correção a
fazer com relação à ata apresentada. Nenhuma manifestação. Votação: 6 abstenções; aprovada
por ampla maioria. 2.2. Apreciação da ata da primeira reunião ordinária de 2022. Foi
questionado se alguém tinha mais algum apontamento ou correção a fazer com relação à ata



apresentada. Nenhuma manifestação. Votação: 6 abstenções; aprovada por ampla maioria. 2.3.
Apreciação da ata da segunda reunião ordinária de 2022. Foi questionado se alguém tinha
mais algum apontamento ou correção a fazer com relação à ata apresentada. Nenhuma
manifestação. Votação: 5 abstenções; aprovada por ampla maioria. 2.4. Apreciação da ata da
reunião extraordinária ocorrida em 25 de fevereiro de 2022. Foi questionado se alguém
tinha mais algum apontamento ou correção a fazer com relação à ata apresentada. Nenhuma
manifestação. Votação: 4 abstenções; aprovada por ampla maioria. 3. Interessados na
organização da Semana da Computação. Na reunião anterior, o Professor Pedro Henrique
Dias Valle foi indicado para representar o Departamento de Ciência da Computação na
Comissão Organizadora da Semana do ICE. No entanto, para organizar os detalhes pertinentes
à Semana da Computação, ele precisará de outros colaboradores. O professor Pedro Henrique
informou que já houve uma reunião da Comissão, e que os membros da referida Comissão
estão pensando em fazer um evento híbrido, com mini cursos presenciais e palestras a
distância, principalmente por questões financeiras. O evento ocorrerá na semana do dia 17 de
outubro. Os professores Marcos de Mendonça Passini e Gleiph Ghiotto Lima de Menezes se
ofereceram como voluntários. Os nomes foram aceitos pela assembleia. 4. Afastamento do
Prof. Marcelo Ferreira Moreno - processo SEI 23071.919792/2022-61. Conforme
informado por e-mail, o professor Marcelo Ferreira Moreno abriu um processo solicitando
Afastamento para Qualificação com a finalidade de missão de estudos como Professor
Pesquisador Visitante com a Instituição Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
por um período de um ano, compreendido entre 01/10/2022 e 30/09/2023. O professor em
questão explicou um pouco mais sobre o trabalho de pesquisa que já vem realizando na área
de Áudio 3D. Foi evidenciado que atualmente o DCC não tem nenhum docente afastado para
capacitação. Foi esclarecido ainda que, no ano corrente, a concessão de professor substituto
pela UFJF está impedida por ser ano eleitoral. Em 2023, a liberação de vaga para professor
substituto estará condicionada à legislação vigente, à disponibilidade financeira e
orçamentária e aos prazos dos editais de seleção. Votação: 1 abstenção; nenhum voto
contrário; aprovado por ampla maioria. 5. Licença da Profa. Lorenza Leão Oliveira
Moreno - processo SEI 23071.923498/2022-06. A professora Lorenza Leão Oliveira Moreno
solicitou uma licença para tratar de interesses particulares
(https://www2.ufjf.br/progepe/formularios/lip/), a fim de acompanhar seu marido, professor
Marcelo Moreno, em seu período de afastamento, aprovado no item anterior. Ela explicou que
está em tratativa sobre um convite para um pós-doutorado, e entrará com um novo processo
caso este venha a se consolidar. O presidente da assembleia explicou que esse tipo de licença
não precisa passar pela assembleia, mas que optou por trazer o assunto pois poderá gerar
redistribuição de carga para os demais docentes do Departamento e, conforme explicado no
item anterior, no ano corrente não será possível contratar professor substituto. O professor
Eduardo Barrére, na condição de Diretor do ICE, explicou que contanto que o servidor não
esteja respondendo a processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar, a
Direção não se opõe à solicitação. Foi questionado o porquê da solicitação ser para uma
licença, ao invés de um pedido de afastamento. Como, a princípio, a professora não iria para
um pós-doc, não possui um convite formal de nenhuma instituição, ela não poderia solicitar
afastamento. Após as discussões, o item foi colocado em votação. Votação: 1 abstenção;
nenhum voto contrário; aprovado por ampla maioria. 6. Assuntos Gerais. O professor Igor de
Oliveira Knop trouxe o assunto do uso do subsolo pelos alunos do GET-SI, que é um espaço
que já tinha sido cedido, mas estava condicionado à saída da CODE, empresa júnior. O Prof.
Stênio Soares acrescentou que este assunto já tinha sido discutido e aprovado em assembleia.
Além disso, antes da pandemia, o espaço era utilizado por diversos alunos de diferentes
projetos. No entanto, muitos desses alunos se formaram durante o período de ensino remoto,
já estão fora da Universidade, e levaram as chaves. No momento da reunião, foi destacado
que a secretaria só dispõe de uma cópia de uma das salas do subsolo. Sobre o uso do espaço,
o professor Barrére informou que foi definido previamente em reunião as regras de uso, e que
era necessário buscar nas atas. Quanto à sala que pertencia à CODE, é possível pedir a



alteração do segredo da porta. O Professor Luciano Jerez perguntou sobre a possibilidade de
se implementar o acesso com cartão diretamente nas portas das salas do subsolo. O professor
Barrére explicou um pouco dos problemas técnicos associados ao sistema utilizado nas portas,
que impossibilitaram essa implementação até o presente momento. Foi informado que antes
da pandemia havia uma planilha de controle do NRC a qual os professores tinham acesso,
com os nomes dos alunos autorizados a utilizar o espaço do subsolo. Quando o aluno
encerrava o seu vínculo com o projeto, o professor responsável tinha que comunicar ao NRC,
para que a autorização também fosse retirada. Com a pandemia, essa planilha ficou
completamente desatualizada. O professor Marcelo Caniato se prontificou a verificar o acesso
do professor Igor à planilha para proceder com o cadastro e controle de acesso dos alunos ao
espaço do lab. 5 (subsolo). Foi abordada a importância de que a secretaria tenha uma cópia da
chave de cada sala. Concordou-se que cada professor que possui alunos que utilizem o espaço
do subsolo deveria enviar um e-mail para a secretaria, para que seja estabelecida alguma
forma de controle. O professor Marcelo Lobosco sugeriu ainda que cada professor faça um
termo de compromisso para os alunos assinarem no início do projeto, para que possam utilizar
o espaço. O professor Igor Knop disse ainda que o cadeado e a porta do laboratório DCC04
no ICE-Antigo estão com defeito e é possível abrir facilmente sem a chave. Isso compromete
a segurança do laboratório. O professor Stênio Soares apresentou sua preocupação sobre o
processo de ingresso de alunos de Ciências Exatas nos cursos de segundo ciclo vinculados ao
DCC, Engenharia Computacional e Ciência da Computação. Tal preocupação surgiu a partir
do caso de um aluno que está cursando a disciplina de Grafos no semestre atual e que o
mesmo o havia perguntado sobre a qualidade do curso de Ciência da Computação em duas
outras universidade , dado que o mesmo estava concorrendo via SISU por não ter conseguido
vaga no segundo para Ciência da Computação como opção de segundo ciclo. O professor
destacou que esta é uma situação grave, dado que os cursos apresentam um quantitativo muito
pequeno de alunos e que não isso está ocorrendo provavelmente pelo modelo utilizado no
processo seletivo para escolha de curso de segundo ciclo. Após ampla discussão, ficou
estabelecido que a chefia encaminhará uma solicitação à Direção de Unidade para que seja
discutido o processo seletivo no âmbito do ICE para os cursos de segundo ciclo. 7.
Comunicados gerais. O professor Marcos Passini informou que a funcionária terceirizada
Rosana, uma das responsáveis pela limpeza do prédio, estaria se desligando do trabalho no
final do presente mês (julho). A funcionária pediu que ele transmitisse seus agradecimentos a
todos os presentes pelo tempo de trabalho conjunto. O segundo comunicado foi a respeito da
eleição para Chefia do Departamento. Na reunião anterior, os professores Passini e Victor
foram indicados para a comissão eleitoral, realizando o trabalho preliminar de conseguir
candidatos. Eles conversaram com os professores Edmar Oliveira e Bárbara Quintela, que
estão dispostos a compor uma chapa para a eleição. Dessa forma, o processo deverá ocorrer
em agosto. A professora Liamara informou que devido a liberação de verba do governo foi
possibilitada a abertura das novas turmas das licenciaturas EAD, Licenciatura em
Computação do Departamento. 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, 08 de julho de 2022

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


