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Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início às 10:11 e término
às 11:47, foi realizada a sétima 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 seis
membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores(as) Alessandreia
Marta de Oliveira Julio, André Luiz de Oliveira, Bárbara de Melo Quintela, Bernardo Martins
Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Edelberto Franco Silva, Edmar Welington
Oliveira, Eduardo Barrére, Eduardo Pagani Júlio, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto
Lima de Menezes, Helio José Corrêa Barbosa, 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, Luciana Conceição Dias Campos, Luciano Jerez Chaves, Luiz Felipe
Carvalho Mendes, 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, Raul Fonseca Neto, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rodrigo Weber dos Santos, Ruy
Freitas Reis, e Stênio Sã Rosário Furtado Soares; e do representante discente Arthur Gonze
Machado. Teve sua ausência devidamente justificada o professor Iury Higor Aguiar da
Igreja (férias). Tiveram suas ausências registradas os professores Alex Borges Vieira, Ciro
de Barros Barbosa, Itamar Leite de Oliveira, Regina Maria Maciel Braga Villela, Saulo
Moraes Villela, 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 e Guilherme Gonçalves de Souza Alves,
Mateus Coutinho Marim. 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 das atas das reuniões
anteriores. O item foi retirado pelo Presidente da reunião, por não haver nenhuma ata pronta
e disponibilizada para ser aprovada. 2. Informes da Chefia. O Professor Marcos Passini
ressaltou a decisão da UFJF em, para o período 2021.3, continuar com o ensino remoto.
Explicou que alguns departamentos estão realizando atividades presenciais, mas no contexto
do ensino híbrido, e para as disciplinas que não puderam ser oferecidas no formato remoto.
Ressaltou que nenhuma disciplina do DCC deixou de ser oferecida em função desse formato e
que, por essa razão, a proposta de ensino híbrido não se aplicava aos cursos/disciplinas
oferecidos pelo Departamento. Portanto, o DCC continuaria a ofertar a totalidade de suas
disciplinas remotamente. 3. Progressão da Profa. Priscila Capriles - processo SEI
23071.926443/2021-34. O professor Passini apresentou o relatório de atividades da professora
Priscila Capriles. Após a apresentação, realizou-se a votação do mesmo, que foi aprovado. 4.
Relatório para Progressão do Prof. Luiz Maurílio da Silva Maciel - Processo SEI
23071.928040/2021-80. O professor Marcos Passini apresentou o relatório de atividades do
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professor Luiz Maurilio. Após a apresentação, realizou-se a votação do mesmo, que foi
aprovado. 5. Alteração da disciplina DCC077 - Aspectos Avançados de Bancos de Dados -
Processo SEI 23071.913532/2021-13. O Professor Passini apresentou o item de pauta,
afirmando que o mesmo foi uma demanda dos professores que lecionam disciplinas da área de
Banco de Dados do DCC. O professor Marcos abriu a palavra aos professores da área para
que eles explicassem melhor o pedido de alteração. A palavra foi concedida ao professor
Jairo, que ressaltou que o objetivo da alteração da disciplina é alinhar o seu conteúdo com os
avanços na área de banco de dados, incluindo um conteúdo mais aprofundado sobre a
implementação física (armazenamento, transações, concorrência, modelos de recuperação) e a
discussão para novos modelos de dados (modelo de grafos, redes, hierárquico, documentos,
bancos geográficos e temporais). O professor Passini ressaltou que os coordenadores de todos
os cursos nos quais a disciplina em questão é oferecida em caráter obrigatório ou eletivo
atestaram ciência e apresentaram parecer favorável às alterações propostas. O item foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6. Ratificação dos ajustes no Plano
Departamental 2021 do DCC. O prof. Edmar Oliveira apresentou o plano departamental
para o período 2021.3, informando que, do plano apresentado antes do início do período
2021.1, foram realizadas apenas alterações pontuais – especificamente, no tocante aos
horários das disciplinas. O professor lembrou à assembleia que, na apresentação do plano
departamental para o ano de 2021, os horários referentes ao período 2021.3 não haviam sido
definidos pela comissão de plano (apenas a carga horária dos professores havia sido definida),
e que essa definição seria realizada em momento posterior. O professor ressaltou que a
comissão de plano entrou em contato com todos os professores do departamento, buscando
ajustar os horários de cada um. Ressaltou, ainda, que a comissão obteve o aval de todos. Após
a apresentação do plano, realizou-se a sua votação pela assembleia – sendo aprovado por
unanimidade. 7. Início da discussão sobre a criação de câmaras setoriais no DCC. O
professor Marcos Passini apresentou a proposta de criação de câmaras setoriais no contexto
do DCC. O professor enfatizou que o objetivo do item não era propor qualquer votação a
respeito, mas iniciar uma discussão sobre a criação de tais câmaras. Brevemente, foi
explicado que o objetivo é agilizar e aprofundar as discussões internas do DCC nos seus
vários setores de atuação, além de buscar melhorar a qualidade das deliberações. O professor
Marcos apresentou um documento com um esboço inicial da proposta. Foram apresentadas
duas propostas, com diferentes câmaras em cada uma. Além disso, também foi apresentada
sugestão de como seria a composição, a dinâmica de funcionamento e a dinâmica de
deliberações dessas câmaras. Após sua explanação, o professor Marcos abriu a palavra aos
membros da assembleia. Após a manifestação de vários professores, ressaltando a validade da
proposta, um grupo de trabalho foi criado com o objetivo de aprofundar o tema e apresentar à
assembleia uma proposta mais estruturada. O grupo de trabalho foi formado com os
professores: Jairo, Stênio Soares, Luciana Campos, André, Mário, Eduardo Barrére, Edmar e
Passini. 8. Assuntos Gerais. Nenhum assunto geral foi apresentado. 9. Comunicados gerais.
Não havendo nada mais a tratar, o presidente deu a reunião por encerrada e eu, Jessyka
Gonçalves de Oliveira, a partir das anotações dos membros presentes, 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, 03 de setembro de 2021.

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


