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Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, com início às 10:06 e término
às 11:08, foi realizada a nona 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 sete
membros. Tiveram suas presenças registradas os(as) 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 Pagani Júlio, Fabrício Martins Mendonça, Gleiph
Ghiotto Lima de Menezes, Helio José Corrêa Barbosa, 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, Luciana Conceição Dias Campos,
Luciano Jerez Chaves, 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, Regina Maria Maciel Braga Villela, Rodrigo Weber dos
Santos, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Ruy Freitas Reis, Saulo Moraes Villela, Stênio Sã
Rosário Furtado Soares e Victor Ströele de Andrade Menezes; da TAE Jessyka Gonçalves de
Oliveira; e do representante discente Arthur Gonze Machado. Tiveram suas ausências
registradas os professores Alex Borges Vieira, Ciro de Barros Barbosa Eduardo Barrére,
Itamar Leite de Oliveira, Luiz Felipe Carvalho Mendes e Wagner Antonio Arbex; a TAE
Josiane Cristina dos Santos; e os representantes discentes Carolina Ribeiro Oliveira, Giulia
Fritz Iennaco, Guilherme Gonçalves de Souza Alves e 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 estava, ou alguma solicitação de inclusão de
item. Nenhuma manifestação contrária ou sugestão de acréscimo. Pauta aprovada. 1.
Informes da Chefia. O Chefe do Departamento, Professor Marcos de Mendonça Passini,
explicou que não foram apresentadas atas para serem avaliadas pela Assembleia, pois elas não
foram redigidas a tempo, devido a questões de saúde da TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira,
responsável pela tarefa. Além disso, o presidente forneceu algumas atualizações sobre a obra
no prédio do REUNI. As obras foram paralisadas, primeiro pela pandemia e depois por
problemas no contrato. Parte do prédio estava comprometida, deixando algumas salas
completamente interditadas. Por fim, foi esclarecido que não havia possibilidade de um
retorno das aulas presenciais no meio do semestre, a não ser em caso de uma resolução
compulsória por parte do Governo Federal. As únicas aulas presenciais acontecendo são as
das disciplinas que não puderam ser adaptadas ao regime remoto. O Professor Bernardo
Martins Rocha questionou a respeito do Edital de Redistribuição para preenchimento da vaga
do Professor Rafael Alves Bonfim de Queiroz. O Professor Passini explicou que estava
aguardando a liberação da PROGEPE para que fosse aberto o Edital. Caso algum professor
soubesse de alguém interessado, foi criada uma lista de interessados, a serem avisados por
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e-mail assim que o edital for aberto. Foi lembrado ainda que a vaga seria preenchida seguindo
o perfil do Professor Rafael. O último informa foi apenas um lembrete de que a Professora
Fernanda Cláudia e o Professor Rafael Alves desocuparam suas respectivas salas, e que em
breve seria aberto o processo para interessados em mudar de sala. O processo obedeceria o
critério de tempo no Departamento. Quem tiver interesse, deverá se manifestar quando a
Chefia divulgar a disponibilidade. 2. Criação da Disciplina Trabalho Multidisciplinar
Aplicado e alteração da disciplina Mineração de Dados - processo SEI
23071.934869/2021-94. O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Professor Ruy
Freitas Reis, para que este pudesse explicar o item. O Professor Ruy informou que o curso de
Engenharia Computacional está passando por uma reformulação curricular, e uma das
propostas é incluir essa disciplina de Mineração de Dados como eletiva. Sobre a criação da
disciplina de Trabalho Multidisciplinar Aplicado, poderia haver uma preocupação com o
aumento de carga para o Departamento, mas isso não aconteceria. O professor Ruy explicou
que ela partiu de uma disciplina de 4 créditos que ficava no Departamento de Mecânica
Aplicada e Computacional, mas metade da carga horária já ficava com um Professor do DCC.
A ideia foi desmembrar a disciplina de 4 créditos em duas, ficando uma no MAC e outra no
DCC, cada uma com 2 créditos. Além disso, a ideia é que cada uma seja ofertada em um
semestre, sendo a disciplina do MAC pré-requisito para a que será ofertada. Foi questionado
se alguém tinha alguma dúvida adicional. Como não houve manifestações adicionais,
prosseguiu-se com a votação. Votação para a criação da disciplina Trabalho Multidisciplinar
Aplicado: 36 votos a favor, nenhum voto contrário, 6 abstenções. Aprovado. Votação para
alteração da disciplina Mineração de Dados: 33 votos a favor, nenhum voto contrário, 9
abstenções. Aprovado. 3. Apresentação do plano de retorno às atividades presenciais. O
Professor Passini explicou que o item era para fazer alguns apontamentos e dirimir possíveis
dúvidas sobre o retorno às atividades presenciais. O Governo Federal publicou a Instrução
Normativa 90, e o Conselho Superior da UFJF publicou a Resolução 58/2021, ambas tratando
do retorno às atividades presenciais. Foi solicitado aos setores da Universidade que
formulassem um Plano de Retorno. Foi mostrada a planilha que estava sendo preenchida, com
a situação de todos os docentes e das duas TAEs do Departamento. Ele explicou ainda que a
princípio todos os funcionários estariam voltando ao trabalho presencial (exceto pelos casos
especificados na legislação pertinente). No caso dos TAEs, isso implica em obrigatoriedade
do retorno ao trabalho presencialmente, ao menos em partes, e de acordo com a necessidade
de cada setor. No caso dos docentes, como as aulas ainda se encontram na modalidade remota,
ocorre uma desburocratização do acesso à Universidade, e a possibilidade de ser convocado
para reuniões presenciais. O Presidente explicou que a princípio não tinha intenção de
convocar para reuniões presenciais, a não ser que algum assunto específico assim o exigisse.
O professor que por questão etária ou de problemas de saúde não puder retornar ao trabalho
presencial, continua exclusivamente de forma remota, porém está impedido de solicitar
afastamento para viagem. O professor que apesar da questão etária ou de saúde quiser retornar
às atividades presenciais, deverá preencher um formulário específico no SEI. Os demais,
deverão acrescentar o certificado de vacinação e o certificado do curso sobre a COVID 19, no
processo SEI disponível para esse fim. Caso algum professor não tenha se vacinado, deverá
preencher uma declaração específica. Após terminar de ser formulado, o plano de retorno será
avaliado pela Comissão de Biossegurança, para que seja aprovado ou sofra reajustes. Nos
ambientes de uso comum, é obrigatório o uso de máscara e álcool gel, além do respeito à
limitação de pessoas por espaço. O Professor Stênio Sã Rosário Furtado Soares questionou
sobre os equipamentos retirados durante a pandemia, para auxiliar no trabalho remoto, se
deveriam obrigatoriamente ser devolvidos imediatamente, uma vez que eles ainda estão sendo
utilizados. O Professor Passini informou que não, que quem retirou equipamentos da
Universidade e formalizou essa retirada, pode continuar utilizando os mesmos, e não precisa
entregar de imediato. Foi explicado ainda que, com relação às dependências utilizadas pela
Engenharia Computacional e pelos programas de Pós-Graduação, o assunto estava sendo
discutido pela Direção com os respectivos coordenadores. A Professora Priscila Vanessa



Zabala Capriles Goliatt perguntou se o Departamento já tinha um monitor gestor designado
para fazer o monitoramento no Busco Saúde. O Professor Passini explicou que ainda não
tinha chegado essa solicitação até ele, e que procuraria se informar. O item não gerou nenhum
tipo de votação. 4. Assuntos Gerais. O Professor Mário Antônio Ribeiro Dantas lembrou a
todos que na semana seguinte ocorreria a Semana da Computação, e é importante que os
professores ajudem na divulgação. Várias atividades online foram planejadas, tanto para a
Graduação quanto para a Pós. A Professora Bárbara de Melo Quintela informou que estavam
com um número grande de inscritos, e estavam considerando a transmissão pelo youtube, ao
invés de ficar restrito ao limite de 100 pessoas do Meet. As atividades ficarão gravadas,
porém é importante que os alunos se inscrevam e acompanhem durante a semana, caso
queiram ganhar o certificado. O Professor Stênio sugeriu que o Departamento ou a própria
Direção elaborasse algum documento, alguma orientação, a ser repassado aos alunos,
explicando sobre a manutenção das restrições quanto ao uso do espaço físico da universidade.
O Professor Passini informou que conversaria com o Diretor da Unidade, Professor Eduardo
Barrére, sobre o assunto. Foi sugerido ainda que os próprios Coordenadores de Curso
passassem as informações essenciais para os alunos. 5. 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 novembro de 2022.
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Jessyka Gonçalves de Oliveira


