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Ao décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às 10:15 e
término às 12:10, foi realizada a sétima reunião ordinária do Departamento de Ciência da
Computação do ano de 2022, presidida pelo Chefe de Departamento, Professor Edmar
Welington Oliveira. 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 um membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes
professores: Alessandreia Marta de Oliveira Julio, André Luiz de Oliveira, Bárbara de Melo
Quintela, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Edelberto Franco Silva, Edmar Welington
Oliveira, Eduardo Barrére, Eduardo Pagani Júlio, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto
Lima de Menezes, Igor de Oliveira Knop, Iury Higor Aguiar da Igreja, Jairo Francisco de
Souza, José Jerônimo Camata, José Maria Nazar David, Joventino de Oliveira Campos,
Leonardo Vieira dos Santos Reis, Luciana Brugiolo Gonçalves, Luciana Conceição Dias
Campos, Luiz Maurílio da Silva Maciel, Marcelo Bernardes Vieira,Marcelo Lobosco,
Marcos de Mendonça Passini, Pedro Henrique Dias Valle, 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 Rafael
Fialho Pinto Coelho e Rodrigo Soares de Assis. Tiveram suas ausências justificadas os
professores Liamara Scortegagna, Lorenza Leão Oliveira Moreno, Marcelo Caniato Renhe,
Marcelo Ferreira Moreno e Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt; a TAE Jessyka
Gonçalves de Oliveira (atividade acadêmica) e o representante discente Carlos Alexandre de
Almeida Pires (problemas de saúde). Tiveram suas ausências registradas os professores
Alex Borges Vieira, Bernardo Martins Rocha, Ciro de Barros Barbosa, Heder Soares
Bernardino, Itamar Leite de Oliveira, Luciano Jerez Chaves, Luiz Felipe Carvalho Mendes,
Marco Antônio Pereira Araújo, Raul Fonseca Neto, Regina Maria Maciel Braga Villela e
Wagner Antonio Arbex; a TAE Josiane Cristina dos Santos; e os representantes discentes
Arthur Gonze Machado e 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. Conversa com o professor Moises Ribeiro, do
Departamento de Engenharia Elétrica, sobre a unidade EMBRAPII INERGE/UFJF. O
professor Edmar já havia informado por e-mail que recebeu um pedido por parte do professor
Moises Ribeiro para conversar com os membros do Departamento sobre a unidade Embrapii
INERGE/UFJF (Embrapii - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial; INERGE -
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia Elétrica). O professor Moises fez uma
apresentação sobre o INERGE ( Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia
Elétrica), cuja sede é na UFJF desde 2009. Em julho de 2021, o INERGE passou a atuar como
unidade Embrapii na área de Tecnologias para Sistemas Elétricos de Potência. A EMBRAPII
(Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma Organização Social
qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 2013, apoia instituições de pesquisa
tecnológica, fomentando a inovação na indústria brasileira. Tem como missão contribuir para
o desenvolvimento da inovação na indústria brasileira através do fortalecimento de sua
colaboração com institutos de pesquisas e universidades. A apresentação teve o objetivo de



informar os professores do Departamento de Ciência da Computação sobre a existência desta
unidade, bem como sobre as possibilidades de atuação dos professores nos projetos
desenvolvidos. Essa iniciativa aproxima a iniciativa privada das universidades públicas,
incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias. O item não gerou deliberações. 2.
Informes da Chefia. Nenhum informe no momento. 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 reunião extraordinária ocorrida em 9 de setembro
de 2022. Foi questionado se alguém tinha mais algum apontamento ou correção a fazer com
relação à ata apresentada. Nenhuma manifestação. Votação: 4 abstenções; nenhum voto
contrário. Aprovada por ampla maioria. 3.2. Apreciação da ata da sexta reunião ordinária
de 2022. O professor Edmar solicitou que fosse feita uma alteração na ata da sexta reunião,
especificamente no item 6. Proposta de banca avaliadora para a promoção do Professor
Marcelo Lobosco a titular, classe E, para que fossem incluídos os nomes dos professores
Mário Antonio Ribeiro Dantas (membro titular interno) e Raul Fonseca Neto (membro
suplente interno). A retificação era necessária para adequar a banca ao formato exigido pela
legislação vigente. 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. Relatório para Progressão do Professor
Marcos de Mendonça Passini - Processo SEI 23071.932356/2022-90. O relatório já estava
disponível no processo SEI correspondente, e cujo número foi disponibilizado para os
membros da assembleia antes. O relatório foi exibido durante a reunião. O presidente da
assembleia perguntou se alguém tinha algum comentário adicional. Ninguém se manifestou.
Prosseguiu-se com uma votação secreta (com uso de cédulas). Votação: 29 votos “SIM”, 0
votos “NÃO”; 1 abstenção. aprovado por ampla maioria. 5. Autorização para participação
do Professor Pedro Henrique Dias Valle no Programa de Pós-Graduação em
Informática (PPGI) da UTFPR. Conforme foi explicado por e-mail, o professor Pedro
Henrique Dias Valle foi selecionado para participar do Programa de Pós-Graduação em
Informática (PPGI) da UTFPR, Câmpus Cornélio Procópio, como Jovem Docente. Segundo o
professor, sua participação se daria sem ônus na carga horária do DCC. O documento de
comprovação da seleção do professor para o programa mencionado foi enviado por e-mail
para os membros da assembleia. Dessa forma, caberia aos presentes votar autorizando ou não
a participação do professor no programa em questão. Votação: 1 abstenção (do próprio
professor Pedro Henrique); nenhum voto contrário. Aprovado por ampla maioria. 6. Destino
às vagas ociosas do DCC. Inicialmente, foi informado que o Departamento recebeu o ofício
da PROGEPE com o cronograma para os próximos concursos para professores.
Adicionalmente, o professor Edmar disse que a vaga do professor Hélio, que era T20, poderia
ser convertida em dedicação exclusiva (DE). A PROGEPE não deu certeza absoluta sobre
este assunto, pois é necessário fazer uma análise mais detalhada, porém tudo indica que seria
possível essa alteração, e que o mais indicado era que o Departamento realizasse o processo
considerando uma vaga DE. Se o Departamento fosse seguir o cronograma atual para
concursos, seria necessário tomar as decisões rapidamente, sem tempo para discussões mais
aprofundadas. Foi sugerido que se recuperasse a Comissão para Vagas Ociosas, composta por
representantes das coordenações de cada curso do Departamento, bem como dos programas
de pós e da Chefia. Dessa forma, seria melhor esperar a Comissão se reunir e discutir os
direcionamentos que deverão nortear os processos seletivos do Departamento no futuro. A
discussão retomou questões abordadas em momentos anteriores em que o Departamento
estava com vagas ociosas, como a possibilidade do Departamento perder as vagas caso não as
preencha imediatamente, e a importância de se planejar melhor os rumos que o Departamento
deve tomar. Foi colocado em votação se o Departamento deveria aderir ao atual cronograma
de concursos. Votação: com exceção de 7 abstenções, os demais membros entenderam que
não deveria-se aderir ao cronograma atual. Foi colocada em votação então a utilização da
Comissão para Vagas Ociosas previamente mencionada. Votação: aprovada por unanimidade.



7. Assuntos gerais. O professor Edmar falou sobre a questão do filtro do quarto andar, que
precisou ser trocado. Dessa forma, estava sendo pedida a contribuição dos professores no
valor de 10 reais, a serem pagos para a funcionária da secretaria, Ana Carolina Lopes, pois ela
efetuou o pagamento antecipadamente junto ao prestador de serviços. O professor Edmar
ressaltou que além da contribuição por conta do problema atual, seria importante manter uma
contribuição periódica, pois o filtro precisa ser trocado a cada 6 meses. O professor Stênio fez
um comentário sobre a questão do plágio, principalmente com os alunos que ingressaram
durante ou após o período de ensino remoto. Ele ressaltou que esses alunos não entendem
muitas coisas, e podem inclusive não compreender muito bem a gravidade do que estão
fazendo, copiando informações de forma indiscriminada. Ele ressaltou ainda que, ao consultar
a legislação disponível da UFJF, não fica claro as punições cabíveis em caso de plágio. Dessa
forma, é importante tanto conversar com os alunos para coibir esta prática, quanto discutir nas
demais instâncias sobre o estabelecimento de uma punição de modo uniforme. 8.
Comunicados gerais. O professor Edmar lembrou a todos sobre a importância dos
professores enviarem os planos de curso para o e-mail da secretaria. Os planos devem sempre
ser enviados na primeira semana, para que a planilha colocada no mural contenha os horários
de atendimento dos professores. 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, 16 de setembro de 2022

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


