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Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, com início às 10:10 e término às
12:05, foi realizada a sexta 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
cinco membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores:
Alessandreia Marta de Oliveira Julio, Alex Borges Vieira, André Luiz de Oliveira, Bárbara de
Melo Quintela, Bernardo Martins Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Ciro de
Barros Barbosa, Edelberto Franco Silva, Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére,
Eduardo Pagani Júlio, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto Lima de Menezes, Igor de
Oliveira Knop, Itamar Leite de Oliveira, Iury Higor Aguiar da Igreja, Jairo Francisco de
Souza, José Jerônimo Camata, 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
Lobosco, Marco Antônio Pereira Araújo, Marcos de Mendonça Passini, Mario Antônio
Ribeiro Dantas, Pedro Henrique Dias Valle, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt,
Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rodrigo Weber dos Santos, Saulo Moraes Villela, Stênio Sã
Rosário Furtado Soares e Victor Ströele de Andrade Menezes; a TAE Jessyka Gonçalves de
Oliveira; e os representantes discentes Carlos Alexandre de Almeida Pires, Rafael Fialho
Pinto Coelho e Rodrigo Soares de Assis. Tiveram suas ausências justificadas o professor
Luciana Conceição Dias Campos (licença médica) e Ruy Freitas Reis (licença médica); e a
TAE Josiane Cristina dos Santos (licença médica). Tiveram suas ausências registradas os
professores Heder Soares Bernardino, Helio José Corrêa Barbosa, José Maria Nazar David,
Luiz Felipe Carvalho Mendes, Marcelo Ferreira Moreno, Raul Fonseca Neto, Regina Maria
Maciel Braga Villela e Wagner Antonio Arbex; e os representantes discentes Arthur Gonze
Machado e Mariana Aparecida Souza de Carvalho. 0. Apreciação da pauta. O presidente da
Assembleia apresentou a pauta. O item 12, que seria “Reclamações dos alunos sobre DCC013
- Estrutura de Dados”, foi retirado da pauta a pedido dos representantes discentes. Devido ao
tamanho da pauta, a relevância do item, e seu potencial para discussão, ficou decidido que o
mesmo ficaria para a próxima reunião. Todos concordaram. Além disso, foi sugerido que o
item “Apreciação do Plano Departamental para 2022.3” fosse adiantado, e colocado logo após
a apreciação das atas de assembleias anteriores. A sugestão foi acatada. Foi questionado se
alguém tinha alguma objeção à pauta apresentada, ou mais alguma alteração a sugerir.
Nenhuma manifestação. Pauta aprovada por unanimidade. 1. Conversa com representantes
da Pró-Reitoria de Extensão sobre o projeto de extensão tecnológica coordenado pelo
DCC. A assembleia recebeu os convidados Fabrício Campos (Diretor de Inovação - CRITT),
Fernanda Cunha Sousa (Pró-reitora adjunta de Extensão) e Luis Paulo Barra (Pró-reitor
adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa) para conversar sobre um projeto de extensão em
parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. A proposta é desenvolver um projeto de extensão
tecnológico voltado para a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade da cidade de
Juiz de Fora. Num momento de cortes e limitação de recursos, o projeto traz também como
vantagem a possibilidade de oferta de bolsas, pagas pela Prefeitura. Os alunos atendidos pelo



projeto também receberão bolsas. A formação terá o objetivo de preparar esses jovens para o
mercado de trabalho, porém uma parte deles pode decidir continuar com os estudos, e
ingressar em algum dos cursos de graduação ofertados pelo Departamento de Ciência da
Computação. O assunto foi trazido para a assembleia para que todos tomem conhecimento, e
os interessados possam se manifestar, procurar formas de participar, começar a elaborar
sugestões, mas todos os detalhes serão discutidos de forma mais minuciosa em momento
posterior. A professora Alessandreia lembrou que o Departamento já teve um projeto um
pouco parecido, coordenado à época pelo professor aposentado Custódio Gouvea Lopes da
Motta, e que talvez fosse interessante entrar em contato com ele. Um benefício adicional do
projeto é ajudar a compor a carga de extensão que todos os cursos deverão ter, colaborando
para a formação dos discentes da UFJF. 2. Informes da Chefia. Foi informado que o novo
professor do Departamento, Joventino de Oliveira Campos já havia sido nomeado, porém
ainda não tinha tomado posse. A Chefia de Departamento já o considerou na elaboração do
plano para o próximo período letivo. O outro aviso foi que o prédio do REUNI já estará
funcionando normalmente no próximo semestre, de forma que a alocação das salas ocorrerá
normalmente. 3. Apreciação das atas de assembleias anteriores. As atas em apreciação
haviam sido enviadas previamente pela TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira. As atas já
estavam com as devidas correções sugeridas pela assembleia. 3.1. Apreciação da ata da
terceira reunião ordinária de 2022. Foi questionado se alguém tinha mais algum
apontamento ou correção a fazer com relação à ata apresentada. Nenhuma manifestação.
Votação: 1 abstenção; nenhum voto contrário. Aprovada por ampla maioria. 3.2. Apreciação
da ata da quarta reunião ordinária de 2022. Foi questionado se alguém tinha mais algum
apontamento ou correção a fazer com relação à ata apresentada. Nenhuma manifestação.
Votação: 1 abstenção; nenhum voto contrário. Aprovada por ampla maioria. 3.3. Apreciação
da ata da reunião extraordinária ocorrida em 16 de março de 2022. Foi questionado se
alguém tinha mais algum apontamento ou correção a fazer com relação à ata apresentada.
Nenhuma manifestação. Votação: 2 abstenções; nenhum voto contrário. Aprovada por ampla
maioria. 3.4. Apreciação da ata da quinta reunião ordinária de 2022. O nome do professor
Jairo constava entre os ausentes, porém o professor Stênio havia apontado que o mesmo
estava presente na reunião em questão. O professor Jairo informou que de fato estava
presente. A TAE Jessyka se comprometeu a fazer a alteração. Além disso, foi informado que
um comentário do professor Stênio a respeito do ingresso de alunos de Ciências Exatas nos
cursos de segundo ciclo vinculados ao DCC havia sido adicionado por sugestão do mesmo,
atendendo ao pedido da TAE Jessyka por comentários que complementassem o conteúdo da
ata. A parte em questão se encontra em “Assuntos Gerais”, sendo o último assunto abordado
no item. Foi questionado se alguém tinha mais algum apontamento ou correção a fazer com
relação à ata apresentada. Nenhuma manifestação. Votação: 1 abstenção; nenhum voto
contrário. Aprovada por ampla maioria. 4. Apreciação do Plano Departamental para
2022.3. O Professor Edmar, na condição de Subchefe do Departamento, e representando a
Comissão de Plano Departamental, apresentou o Plano Departamental para 2022.3. O Plano
em questão já havia sido disponibilizado aos membros da assembleia. O professor Edmar
lembrou que foi considerado o afastamento do professor Marcelo Moreno e a licença da
professora Lorenza, bem como a chegada do professor Joventino. Além disso, como as salas
do REUNI já estarão disponíveis, algumas turmas que foram divididas no primeiro semestre
poderão voltar ao normal para o segundo semestre. A comissão de plano recebeu demandas
dos professores, e como sempre algumas puderam ser atendidas, mas não todas. A pedido dos
alunos de Engenharia Computacional, os professores Bárbara, Marcelo Lobosco e Ruy irão
ofertar a disciplina Tópicos, mas ela será contada como carga extra, e não irá contar para o
Plano Departamental. O professor Passini solicitou que todos conferissem suas respectivas
cargas e horários no plano, para que os possíveis erros sejam identificados e corrigidos o
quanto antes. Solicitou ainda aos professores que sabem que vão ofertar disciplinas eletivas de
ementa variável, que enviem as ementas e os nomes das disciplinas o quanto antes. O
professor Stênio sugeriu que seja estabelecido um procedimento padronizado para levantar as



demandas dos alunos por disciplinas eletivas, para que não sejam ofertadas sempre as
mesmas, independente das necessidades dos discentes. O professor Luciano lembrou que é
importante que os alunos, por sua vez, respondam aos formulários enviados pelos
coordenadores. Segundo ele, o último formulário enviado por ele como coordenador de
Sistema de Informação recebeu apenas duas respostas. Foi debatida a necessidade de se
repensar a forma como os formulários são enviados e divulgados, pois aparentemente os
alunos não leem os e-mails. O representante discente Rafael se comprometeu, em nome do
DA, a fazer uma divulgação mais ampla, através das redes sociais, quando houver formulários
para coleta de informações. Sobre o Plano Departamental apresentado, ninguém se manifestou
contra a aprovação do mesmo. 5. Ratificação da comissão avaliadora interna para a
promoção do Professor Marcelo Lobosco a titular, classe E (indicada ad referendum) e
apresentação do parecer da comissão. O presidente da assembleia informou que a comissão
interna havia sido indicada ad referendum, para agilizar o processo. A assembleia precisava
ratificar a aprovação da Comissão, para que o parecer pudesse ser considerado. Ninguém foi
contrário à aprovação da Comissão. Dessa forma, foi apresentado um parecer favorável,
indicando que o professor está apto para continuar com o processo de promoção. O professor
Eduardo Barrére sugeriu que fosse montada uma comissão interna fixa para conduzir os
processos de promoção a titular do Departamento, para que não seja necessário aprovar uma
comissão em assembleia a cada novo processo. 6. Proposta de banca avaliadora para a
promoção do Professor Marcelo Lobosco a titular, classe E. Conforme informado por
e-mail, foi proposta a seguinte banca avaliadora para a promoção do professor Marcelo
Lobosco: Prof. Mario Antônio Ribeiro Dantas, professor titular do Depto. de Ciência da
Computação da UFJF (membro titular interno); Prof.ª Cristiana Barbosa Bentes, professora
titular do Depto. de Engenharia de Sistemas e Ciência da Computação da UERJ (membro
titular externo); Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, professor titular aposentado do
Instituto de Informática da UFRGS (membro titular externo); Prof. Felipe Maia Galvão
França, professor titular aposentado da COPPE/UFRJ (membro titular externo); Prof. Raul
Fonseca Neto, professor titular do Depto. de Ciência da Computação da UFJF (membro
suplente interno); e Prof.ª Maria Clícia Stelling de Castro, professora titular do Depto. de
Engenharia de Sistemas e Ciência da Computação da UERJ (membro suplente externo). 7.
Eleição do novo chefe do DCC. Foi indicado que a votação para Chefe e Subchefe de
Departamento deveria ser feita de forma independente. 7.1. Eleição para Chefe de
Departamento do DCC. Candidato único: Edmar Wellington Oliveira. Votação: 38 votos a
favor, 0 contra, 0 em branco, 2 abstenções (professores Edmar e Alessandreia). Aprovado por
ampla maioria. 7.2. Eleição para Subchefe de Departamento do DCC. Candidata única:
Bárbara de Melo Quintela. Votação: 39 votos a favor, 0 contra, 0 em branco, 1 abstenção
(professora Alessandreia). Aprovado por ampla maioria. 8. Afastamento para
pós-doutorado do Professor Jairo Francisco de Souza. O professor Jairo foi convidado
para atuar como pesquisador visitante no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores
do Porto (INESC Porto) e na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal
(FEUP), por um período de 10 (dez) meses, entre março de 2023 e dezembro de 2023. Os
detalhes sobre o pedido de afastamento do professor Jairo encontram- se disponíveis no
processo SEI 23071.924873/2022-95. O professor Passini informou que é possível que não se
consiga professor substituto para assumir o cargo do professor Jairo, e o mesmo é válido para
o pedido do professor Fabrício. O professor Stênio apontou que considera preocupante olhar
primeiro para a redistribuição de carga para o Departamento. No planejamento estratégico já
está previsto que o departamento possa liberar até 10% dos professores, sem a necessidade de
professor substituto. É interessante para o Departamento que todos os professores façam
pós-doutorado. Dessa forma, as discussões do Departamento com relação a pedidos de
afastamento para pós-doc devem ser no sentido de como se organizar para absorver essa
carga, olhar para quais são as disciplinas ministradas pelos professores que estão saindo,
quem pode assumir essas disciplinas, e não puramente com a redistribuição de carga, pois o
DCC se encontra em posição muito confortável em relação a outros departamentos da UFJF.



O item foi então colocado em votação. Votação: aprovado por unanimidade. 9. Afastamento
para pós-doutorado do Professor Fabrício Martins Mendonça. O professor Fabrício foi
convidado para atuar como pesquisador visitante no Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores do Porto (INESC Porto) e na Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, Portugal (FEUP), por um período de 10 (dez) meses, entre março de 2023 e dezembro
de 2023. Os detalhes sobre o pedido de afastamento do professor Fabrício encontram- se
disponíveis no processo SEI 23071.924950/2022-15. O professor Fabrício informou que
manterá suas atividades como Coordenador do curso de Ciência da Computação Integral até
fevereiro, o mês anterior à viagem, quando deverá ser feita uma nova eleição. O item foi então
colocado em votação. Votação: aprovado por unanimidade. 10. Recomposição do colegiado
do curso de Ciência da Computação. Os mandatos dos professores Alessandreia Marta e
Marcelo Caniato terminaram, e como eles já foram reconduzidos uma vez, é necessário fazer
uma nova votação. Além disso, também estava disponível uma vaga para representante
discente. Os professores André e Victor manifestaram interesse em se candidatar, bem como o
representante discente Rafael. Votação única para os representantes docentes (André e Victor):
nenhum voto contrário; nenhuma abstenção; aprovado por unanimidade. Votação para o
representante discente (Rafael): nenhum voto contrário; nenhuma abstenção; aprovado por
unanimidade. 11. Assuntos gerais. O professor Stênio fez um comentário sobre a situação do
prédio do DCC, que está com infiltrações, comprometendo diversas salas do quarto andar. Ele
sugeriu que a Chefia, juntamente com o Departamento de Estatística, busque incluir a reforma
necessária no prédio em questão, em algum dos contratos de obras em andamento na UFJF,
caso seja possível. Além disso, ele chamou a atenção para os diversos cortes que a
Universidade vem sofrendo, e que comprometem o seu funcionamento, e também para a
importância dos colegas participarem das discussões que estavam ocorrendo a esse respeito.
Em particular, ele apontou a situação da funcionária terceirizada do DCC, Ana Carolina, que
para poder continuar a trabalhar no Departamento, teve um acréscimo de trabalho,
acumulando funções da coordenação dos cursos do DCC e da Estatística. Prosseguiu-se uma
discussão a respeito da função dos terceirizados, as demissões dos mesmos, os cortes de
bolsas de Treinamento Profissional, o número relativamente pequeno de TAEs e terceirizados
do ICE em relação a outros setores na Universidade, as possibilidades de se conseguir novas
bolsas ou novos funcionários vinculados a projetos específicos, e como tudo isso impacta no
trabalho entregue à comunidade acadêmica. Não houve deliberação. O professor Saulo
agradeceu pelo trabalho da atual Chefia de Departamento ao longo dos últimos quatro anos.
12. 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 agosto de 2022

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


