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Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às 10:40 e término
às 11:00, foi realizada uma reunião extraordinária do Departamento de Ciência da
Computação, 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 quinze
membros. Tiveram suas presenças registradas os seguintes professores André Luiz de
Oliveira, Bernardo Martins Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Ciro de Barros
Barbosa, Edmar Welington Oliveira, Eduardo Barrére, Gleiph Ghiotto Lima de Menezes,
Igor de Oliveira Knop, Joventino de Oliveira Campos, Luciana Brugiolo Gonçalves, Marcelo
Lobosco, Pedro Henrique Dias Valle, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt, Regina Maria
Maciel Braga Villela, Ruy Freitas Reis, Saulo Moraes Villela, e Stênio Sã Rosário Furtado
Soares; e a representante discente Lahis Souza de Assis. Tiveram suas ausências
justificadas por férias os professores Bárbara de Melo Quintela, Heder Soares Bernardino,
Itamar Leite de Oliveira, José Jerônimo Camata, José Maria Nazar David, Lorenza Leão
Oliveira Moreno, Luciano Jerez Chaves, Luiz Maurílio da Silva Maciel, Marcelo Caniato
Renhe, Marcelo Ferreira Moreno, Marcos de Mendonça Passini, Rodrigo Luis de Souza da
Silva, Victor Ströele de Andrade Menezes; e os representantes discentes Arthur Gonze
Machado, Carlos Alexandre de Almeida Pires, Rafael Fialho Pinto Coelho e Rodrigo Soares
de Assis. O professor Marcelo Bernardes Vieira justificou a ausência para acompanhar
familiar em tratamento de saúde. Os professores Jairo Francisco de Souza e Fabrício Martins
Mendonça justificaram suas ausências, pois precisaram resolver pendências referentes à
documentação exigida para seus respectivos afastamentos para pós-doutorado. O professor
Rodrigo Weber dos Santos justificou sua ausência por estar ministrando uma palestra na
UFRJ. Tiveram suas ausências justificadas as TAEs Jessyka Gonçalves de Oliveira (atestado
médico) e Josiane Cristina dos Santos (atestado médico). Tiveram suas ausências registradas
os professores Alessandreia Marta de Oliveira Julio, Alex Borges Vieira, Edelberto Franco
Silva, Eduardo Pagani Júlio, Iury Higor Aguiar da Igreja, Leonardo Vieira dos Santos Reis,
Liamara Scortegagna, Luciana Conceição Dias Campos, Luiz Felipe Carvalho Mendes,
Marco Antônio Pereira Araújo, Raul Fonseca Neto, Rodrigo Weber dos Santos e Wagner
Antonio Arbex. 0 – Apreciação da pauta. A reunião extraordinária foi convocada para tratar
de um único item: o afastamento para pós-doutorado da Professora Lorenza Leão Oliveira
Moreno - Processo SEI 23071.929711/2022-43. 1. Afastamento para pós-doutorado da
Professora Lorenza Leão Oliveira Moreno - Processo SEI 23071.929711/2022-43. O
presidente da assembleia, professor Edmar Welington Oliveira, iniciou a reunião fazendo uma
breve recapitulação dos fatos, de acordo com o que já havia sido explicado por e-mail. Foi
lembrado que na 5ª reunião ordinária do DCC, ocorrida em 08 de julho de 2022, a assembleia
aprovou a licença da professora Lorenza (processo SEI 23071.923498/2022-06). Na ocasião,
foi questionado o porquê da solicitação ser para uma licença, ao invés de um pedido de
afastamento. A professora explicou que, como não possuía convite formal de alguma
instituição, não seria possível solicitar afastamento. Contudo, durante o trâmite do processo, a
professora recebeu convite formal para realizar Pós-doutorado - de 01/10/2022 a 30/09/2023 -
na Instituição Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Como a licença ainda não



entrou em vigor (o início previsto é para 06 de outubro de 2022), a professora entrou com
pedido de afastamento para Pós-doutorado, e uma parte do processo consiste na aprovação
pela a assembleia departamental. Existe uma certa urgência em fazer esta aprovação, pois o
pedido também deverá passar pelo Conselho de Unidade antes de ser encaminhado para a
PROGEPE. Caso o pedido de afastamento seja aprovado e tramitado em tempo, a professora
solicitará o cancelamento da licença. Houve uma breve discussão sobre a forma de votação, se
seria necessário utilizar cédulas ou não. Ainda que as votações dos pedidos de afastamento
anteriores tenham sido feitas abertamente, sem o uso de cédulas, os membros presentes
decidiram fazer a votação de forma secreta. Prosseguiu-se então com a votação. Votação: 17
votos “sim” (favoráveis ao pedido de afastamento); 0 votos “não” (contrários ao afastamento);
0 votos em branco; 1 membro não votou (considerando o número de votos e o número de
presentes). 2. Comunicados gerais. O professor Edmar apresentou o professor Joventino de
Oliveira Campos, novo professor do Departamento de Ciência da Computação, que estava
participando pela primeira vez de uma reunião departamental. Não havendo nada mais a
tratar, o presidente deu a reunião por encerrada e eu, Jessyka Gonçalves de Oliveira, a partir
da gravação de áudio, 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, 09 de setembro de 2022
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