
Departamento de Ciência da Computação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ATA DA  NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, com início às
10:10 e término às 12:15, foi realizada a nona 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, 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, José Maria Nazar David, Joventino de Oliveira Campos,
Leonardo Vieira dos Santos Reis, Liamara Scortegagna, Luciana Brugiolo Gonçalves,
Luciana Conceição Dias Campos, Luciano Jerez Chaves, Luiz Maurílio da Silva Maciel,
Marcelo Caniato Renhe, Marcelo Lobosco, Marco Antônio Pereira Araújo, Pedro Henrique
Dias Valle, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt, Regina Maria Maciel Braga Villela,
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 o
representantes discente Rafael Fialho Pinto Coelho. Tiveram suas ausências justificadas
os professores Heder Soares Bernardino (licença paternidade), Lorenza Leão Oliveira
Moreno (afastamento pós-doc), Marcelo Ferreira Moreno (afastamento pós-doc); o
representante discente Carlos Alexandre de Almeida Pires (atividade acadêmica); e as TAEs
Jessyka Gonçalves de Oliveira (atividade acadêmica) e Josiane Cristina dos Santos (licença
médica). Tiveram suas ausências registradas os professores Alex Borges Vieira, Iury Higor
Aguiar da Igreja, Jairo Francisco de Souza, José Jerônimo Camata, Luiz Felipe Carvalho
Mendes, Marcelo Bernardes Vieira, Marcos de Mendonça Passini, Raul Fonseca Neto e
Wagner Antonio Arbex; e os representantes discentes Arthur Gonze Machado, Mariana
Aparecida Souza de Carvalho e Rodrigo Soares de Assis. 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 o novo site do DCC já estava no ar. Como a migração tinha acabado de
acontecer, muitas coisas ainda seriam alteradas, tanto para melhorar o acesso à informação já
existente, quanto para acrescentar novas informações. Novamente, foi solicitado que os
membros da assembleia que tiverem sugestões entrem em contato com a Chefia ou com a
Secretaria. 2. Destino das vagas ociosas. Na reunião anterior, ficou decidido que uma das
vagas ociosas iria para a área de SI (Sistemas de Informação), mas não foi delineada a área
exata que o Departamento pretende atender, nem a forma de seleção do professor. A segunda
vaga ficou em aberto, pois a assembleia preferiu aguardar um novo estudo e parecer da
Comissão para destino das vagas ociosas. O professor Edmar apontou que existem dois
concursos abertos no Departamento, que poderiam ser aproveitados para o preenchimento
dessas vagas, caso o Departamento compreenda que os candidatos possuem currículos que
atendam às demandas. Além disso, pode-se optar por realizar um novo concurso, ou



preencher as vagas através de processos de redistribuição. Inicialmente, a discussão se
concentrou na vaga de SI. A Chefia, juntamente com a Comissão de Plano Departamental e
alguns professores da área de SI, se reuniram para trazer uma proposta de como preencher a
vaga em questão. Foi sugerido que se aproveitasse o candidato aprovado em segundo lugar no
concurso que contratou o professor Pedro Henrique Dias Valle, o candidato Ronney Moreira
de Castro. Existem poucos programas de pós-graduação voltados para a área de SI, e o
candidato em questão possui doutorado na área. A análise do currículo mostrou que o
candidato atenderia bem às necessidades do curso de SI, e à época do concurso ele se mostrou
bastante interessado em ingressar na instituição. Votação para aproveitar o candidato Ronney
Moreira de Castro para a vaga de SI: 1 abstenção; aprovado por ampla maioria. Com relação à
segunda vaga, o professor Edmar apontou que a Comissão para destino das vagas ociosas não
conseguiu chegar a um consenso sobre a área que deveria ser contemplada com essa vaga.
Dessa forma, a sugestão da Comissão foi no sentido da vaga ser preenchida através de
processo de redistribuição; a partir da análise do currículo dos candidatos interessados, o
Departamento selecionaria aquele que considerasse mais adequado. Foi apontado que
atualmente existe um banco de redistribuição na UFJF, onde os professores interessados em
redistribuição para a Instituição se cadastram. Sendo de interesse do Departamento, pode-se
fazer a avaliação dos perfis disponíveis para fins de preenchimento de eventuais vagas
ociosas. Seguiu-se uma discussão a respeito da vantagem da redistribuição sobre um concurso
mais aberto, que poderia cooptar candidatos com diversos perfis. O professor Eduardo Barrére
também lembrou que existe uma possibilidade de se perder essa vaga, principalmente se ela
não for preenchida em breve. Além disso, ele apontou os possíveis problemas jurídicos, caso
o Departamento escolha um candidato por redistribuição que tenha um perfil semelhante ao
dos candidatos aprovados em concursos ainda abertos. Nesse caso, o candidato do concurso
poderia entrar na Justiça contra a decisão do Departamento. Avaliou-se também a
possibilidade de se preencher a vaga temporariamente com um professor substituto, apenas
para minimizar o risco de se perder essa vaga. O item seguinte trata da contratação de
professor substituto, uma vez que o Departamento já teria essa possibilidade devido ao
afastamento para pós-doutorado do professor Marcelo Ferreira Moreno. Após a discussão da
assembleia, foi colocado em votação o preenchimento da segunda vaga por processo de
redistribuição. Votação: 2 votos contrários; 2 abstenções; aprovado por ampla maioria. 3.
Concurso público para contratação de professor substituto. O professor Edmar explicou
que existe previsão de abertura de concurso para professor substituto na UFJF em breve. O
Departamento tem a possibilidade de abrir duas vagas de professor substituto: uma para a
vaga ociosa em discussão no item anterior, e a outra para substituir o professor Marcelo
Moreno. Com relação à área de conhecimento do concurso, foi sugerido que ela seguisse o
padrão dos concursos anteriores, selecionando professores substitutos para atuar nas
disciplinas básicas do Departamento, e aliviando a carga horária dos docentes para que
possam focar nas disciplinas mais específicas. A sugestão foi aceita pela assembleia. Ficou
definido ainda que a banca escolhida poderia decidir as demais questões acerca do concurso
(pontos de prova e titulação exigida), sem precisar passar pela assembleia. Foi proposta a
seguinte banca (a partir do interesse dos mesmos): Luiz Maurílio da Silva Maciel (Presidente
da Banca), Joventino de Oliveira Campos, Marcos de Mendonça Passini. O professor Edmar
se voluntariou para ser suplente. Votação: banca aprovada por unanimidade. 4. Criação de
turma extra de Orientação a Objetos (DCC025) e Estrutura de Dados (DCC013) em
2023.1. A solicitação foi trazida pela representação discente, através do representante Rafael
Fialho Pinto Coelho. O representante apontou que muitos alunos estão tendo dificuldade em
conseguir se matricular nas duas disciplinas (Orientação a Objetos e Estrutura de Dados). No
caso de Estrutura de Dados já é um problema mais antigo, já conhecido, mas ultimamente
também tem sido uma questão com Orientação a Objetos (OO). Dessa forma, os alunos
levaram a demanda por novas turmas para o CA, que por sua vez está trazendo para a
assembleia. Houve um debate a respeito de até que ponto é de fato um problema no número
de vagas. Foi dito que quando são abertas duas turmas das disciplinas em questão, totalizando



100 vagas, ocorre um esvaziamento das turmas ao longo do semestre. Além disso, com
relação à disciplina de Estrutura de Dados (ED), existe uma expectativa de que o problema
seja atenuado com a criação da disciplina Algoritmos II e as alterações nas disciplinas ED e
EDII. Os professores lembraram também que existe uma limitação de recursos que torna
impossível criar turmas extras sempre, e por conta disso é necessário avaliar se essa é de fato
a melhor solução. Uma sugestão foi aumentar o número de vagas em cada turma para
minimizar o problema. Também foi solicitado que o representante discente reforce com os
alunos a importância de realizar a matrícula no período correto, e se atentarem às turmas que
possuem vagas disponíveis para seu curso. Ficou decidido que o Departamento não tem
condições de definir a abertura de turmas extras na reunião, mas que a demanda será
encaminhada para a Comissão de Plano Departamental, para que seja levada em consideração
na formulação do plano do próximo semestre. 5. Assuntos gerais. O professor Edmar disse
que a professora Liamara Scortegagna conversou com ele, pois o seu mandato na
Coordenação da Licenciatura em Computação (LiComp) está se encerrando. Existe um
processo seletivo próprio da LiComp, de acordo com as exigências da Capes, e que segue o
edital publicado pelo CEAD. Além disso, existe o processo de eleição do Coordenador feito
do âmbito de Departamento. Apesar de, na prática, a mesma pessoa aprovada no edital do
CEAD ser a eleita no procedimento interno de eleição, as duas formas de seleção são
independentes. Novas informações pertinentes serão repassadas para a assembleia por e-mail
ou nas reuniões seguintes. 6. Comunicados gerais. O professor Edmar comunicou a todos
que no novo modelo do site do DCC não existe mais a opção de criar formulários para
requisição de segunda chamada. Sendo assim, os professores devem orientar os alunos a
entrarem em contato diretamente com eles. 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, 21 de outubro de 2022

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


