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Ao décimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, com início às 10:10 e
término às 12:12, foi realizada a oitava 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 três 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, Edmar Welington Oliveira, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto Lima de
Menezes, Iury Higor Aguiar da Igreja, José Jerônimo Camata, José Maria Nazar David,
Joventino de Oliveira Campos, Leonardo Vieira dos Santos Reis, Liamara Scortegagna,
Luciana Brugiolo Gonçalves, Luciana Conceição Dias Campos, Luiz Maurílio da Silva
Maciel, Marcelo Bernardes Vieira, Marcelo Caniato Renhe, Marcelo Lobosco, Marcos de
Mendonça Passini, Pedro Henrique Dias Valle, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt,
Rodrigo Luis de Souza da Silva, Saulo Moraes Villela, Stênio Sã Rosário Furtado Soares e e
os representantes discentes Alexandre Vítor Silva Braga, Rafael Fialho Pinto Coelho e
Rodrigo Soares de Assis. Tiveram suas ausências justificadas os professores Edelberto
Franco Silva (motivo de saúde), Eduardo Barrére (férias), Heder Soares Bernardino (licença
paternidade), Jairo Francisco de Souza (motivo de saúde), Lorenza Leão Oliveira Moreno
(afastamento), Marcelo Ferreira Moreno (afastamento); a TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira
(atestado médico). Tiveram suas ausências registradas os professores Ciro de Barros
Barbosa, Eduardo Pagani Júlio, Igor de Oliveira Knop, Itamar Leite de Oliveira, Luciano
Jerez Chaves, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Marco Antônio Pereira Araújo, Raul Fonseca
Neto, Regina Maria Maciel Braga Villela, Rodrigo Weber dos Santos, Ruy Freitas Reis,
Victor Ströele de Andrade Menezes 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. Informes da chefia. O
professor Edmar Welington Oliveira informou que estava em processo a migração do site do
DCC do layout antigo para o novo padrão dos sites da UFJF. Foi informado que caso alguém
tenha sugestões para o site novo, sobre as informações que devem constar, e sobre a melhor
maneira de apresentar as informações, deverá entrar em contato através do e-mail da
Secretaria. Com a migração, as páginas serão atualizadas já no novo formato. Além disso, o
presidente da assembleia informou que a arrecadação de fundos para a troca do filtro do 4º
andar conseguiu recursos suficientes, e inclusive gerou uma pequena reserva. No entanto,
novas contribuições são bem-vindas, pois o dinheiro ficará reservado para quando for
necessário trocar o outro filtro. Por fim, foi comunicado que o processo da professora Lorenza
tramitou sem problemas, e ela se encontra afastada para pós-doutorado. 2. Apreciação da ata
da assembleia anterior. A ata em apreciação, da sétima assembleia ordinária, havia sido
enviada previamente pela TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira. A ata já estava com as devidas
correções sugeridas pela assembleia. Foi questionado se alguém tinha mais algum



apontamento ou correção a fazer com relação à ata apresentada. Nenhuma manifestação.
Votação: Aprovada por unanimidade. 3. Relatório para Progressão do professor Jairo
Francisco de Souza - Processo SEI 23071.932827/2022-60. O relatório já estava disponível
no processo SEI correspondente, e cujo número foi disponibilizado para os membros da
assembleia antes da reunião. O presidente da assembleia perguntou se alguém tinha algum
comentário adicional. Ninguém se manifestou. Os membros da assembleia questionaram
sobre a possibilidade de se fazer esse tipo de votação de forma virtual. Foi lembrado que as
reuniões virtuais foram proibidas, porém não havia proibição relativa às votações.
Prosseguiu-se com uma votação secreta (com uso de cédulas). Votação: 27 votos “SIM”, 0
votos “NÃO”; nenhuma abstenção. Aprovado. 4. Relatório para Progressão do professor
Alex Borges Vieira - Processo SEI 23071.933091/2022-47. O relatório já estava disponível
no processo SEI correspondente, e cujo número foi disponibilizado para os membros da
assembleia antes da 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: 27 votos “SIM”, 0 votos “NÃO”; 1 abstenção. Aprovado. 5.
Relatório para Progressão do professor José Maria Nazar David - Processo SEI
23071.937321/2022-47. O relatório já estava disponível no processo SEI correspondente, e
cujo número foi disponibilizado para os membros da assembleia antes da 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: 28 votos
“SIM”, 0 votos “NÃO”; nenhuma abstenção. Aprovado. 6. Indicação de professores do
DCC para compor o colegiado do curso de Estatística. O professor Edmar explicou que era
necessário indicar um nome para titular, e outro para suplente, para compor o colegiado do
curso de Estatística. Até então, o professor Gleiph Ghiotto Lima de Menezes estava ocupando
a vaga, sendo a professora Bárbara sua suplente. Apesar de não estar presente no momento da
indicação, o professor Gleiph havia manifestado interesse em ser reconduzido. A professora
Bárbara de Melo Quintela não manifestou interesse em continuar como suplente. O professor
Marcos de Mendonça Passini se colocou disponível para ser o suplente. Prosseguiu-se com a
votação. Votação para recondução do professor Gleiph: aprovada por unanimidade. Votação
para indicar o professor Passini como suplente: aprovado por unanimidade. A assembleia
lembrou da importância de se ter portarias para a nomeação de membros de colegiado,
NDE’s, e também em caso de saída antes do fim do mandato. Esses documentos são
importantes, principalmente para quando o professor vai pleitear a promoção a Professor
Titular, mas também para controle interno da Instituição. 7. Destino das vagas ociosas do
DCC. O professor Edmar lembrou a todos que, na assembleia anterior, os membros presentes
optaram por não aproveitar o cronograma de concursos aberto, e aguardar uma resposta da
Comissão de destino das vagas ociosas. No entanto, tanto o professor Edmar quanto o diretor
do ICE, professor Eduardo Barrére, entraram em contato com a PROGEPE para conversar
sobre o assunto, e a resposta foi em tom de preocupação com relação à manutenção das vagas.
Dada a atual situação do país, e tendo em vista os cortes das verbas para as Universidades,
existe um risco de se perder estas vagas. Dessa forma, é importante que o Departamento tome
uma decisão rapidamente. O professor Edmar apresentou dados, referentes ao levantamento
feito pela Comissão de Vagas Ociosas, sobre os professores do Departamento, as áreas de
atuação, as disciplinas obrigatórias e eletivas ministradas nos cursos do Departamento. O
levantamento apontou que a área com maior demanda atualmente é a área de SI (Sistemas de
Informação). Houve uma ampla discussão sobre a importância de se fazer escolhas tendo em
vista o futuro do Departamento, e não apenas responder a emergências. Discutiu-se também a
questão da mudança de área dos professores após ingressarem na Universidade, o que faz com
que as áreas que deveriam estar sendo atendidas pelos concursos fiquem desfalcadas. Após as
manifestações dos membros da assembleia, foi questionado se seria possível tomar uma
decisão ainda na presente reunião, ou seja, se os dados apresentados eram suficientes para
analisar as demandas. A assembleia respondeu unanimemente de forma afirmativa.
Considerando-se a demanda da área de SI, foi decidido que uma das vagas ociosas seria



destinada a essa área. Com relação à segunda vaga, foi lembrado que a pós-graduação ficou
prejudicada com as duas aposentadorias, e que destinar a segunda vaga também para SI
poderia ser danoso para os cursos de pós-graduação. Após uma nova rodada de discussões, e
tendo em vista a hora avançada, a assembleia optou por deixar a decisão a respeito da segunda
vaga para a semana seguinte, após uma segunda análise da Comissão de Vagas Ociosas do
DCC. Dessa forma, a única deliberação foi que uma das duas vagas ociosas deveria ser
destinada a SI. 8. Criação de turma extra de Orientação a Objetos (DCC025) e Estrutura
de Dados (DCC013) em 2023.1. Devido ao horário, a assembleia entendeu que era melhor
deixar o item de pauta para a próxima reunião. 9. Assuntos Gerais. Nenhum assunto geral.
10. 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, 14 de outubro de 2022

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


