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Ao décimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às 10:03 e
término às 12:22, foi realizada a quinta 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 seis
membros. Tiveram suas presenças registradas os 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 Barrére, , Fabrício Martins Mendonça, Gleiph Ghiotto Lima de Menezes,
Heder Soares Bernardino, Igor de Oliveira Knop, Itamar Leite de Oliveira, Jairo Francisco de
Souza, José Jerônimo Camata, José Maria Nazar David, Leonardo Vieira dos Santos Reis,
Lorenza Leão Oliveira Moreno, 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, Rafael
Alves Bonfim Queiroz, Raul Fonseca Neto, 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; e do representante discente Airton Ribeiro de Moura Gomes
Filho. Tiveram suas ausências devidamente justificadas a professora Liamara Scortegagna
(férias); e a TAE Jessyka Gonçalves de Oliveira (férias). Tiveram suas ausências registradas
os professores Alex Borges Vieira, Ciro de Barros Barbosa, Eduardo Pagani Júlio, Helio José
Corrêa Barbosa, Iury Higor Aguiar da Igreja, Luciana Brugiolo Gonçalves, Luiz Felipe
Carvalho Mendes, Victor Ströele de Andrade Menezes e Wagner Antonio Arbex; a TAE
Josiane Cristina dos Santos; e os representantes discentes Carolina Ribeiro Oliveira, Giulia
Fritz Iennaco e 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 ela estava. Nenhuma manifestação contrária.
Pauta aprovada. 1. Apreciação da ata da reunião anterior. Foi colocada em votação a ata da
quarta reunião ordinária, previamente disponibilizada por e-mail. Não houve manifestações
contrárias à aprovação. Votação: aprovada por unanimidade. 2. Informes da Chefia. O
Presidente da Assembleia lembrou a todos que na semana seguinte à reunião se iniciaria o
calendário de vacinação para trabalhadores da área da educação. Ele informou que o
calendário, com as datas por idade, já havia sido compartilhado no grupo de professores. Ele
ressaltou que o processo com as declarações de vínculo ativo estava disponível no SEI
(processo 23071.914365/2021-26). Cada um deveria entrar no SEI e fazer o download da
própria declaração, que já havia sido virtualmente assinada, para levar no dia da vacinação. 3.
Destino às vagas ociosas no DCC. O Professor Marcos de Mendonça Passini informou que o
assunto estava sendo trazido novamente pois, anteriormente, o Departamento havia optado
por preencher as vagas através de redistribuição. No entanto, a PROGEPE disponibilizou o
calendário para a realização de concursos públicos. O processo deveria ser iniciado até o dia
21 de junho. No caso da vaga do Professor Rafael Alves Bonfim Queiroz, como o processo de
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redistribuição não está concluído, a vaga não estaria disponível a tempo para a realização de
concurso esse ano, mantendo-se a opção de redistribuição, tão logo seja possível. Mas no caso
da vaga da Professora Fernanda Cláudia Alves Campos, a Assembleia poderia repensar, e
optar agora pelo concurso público. O Professor Rafael aproveitou o momento para informar
que o seu processo já está no MEC, mas que deve levar algum tempo para ter uma devolutiva.
Isso reforça a afirmação de que não seria possível concurso para essa vaga. O Professor
Stênio Sã Rosário Furtado Soares lembrou que na reunião anterior, para a vaga do Professor
Rafael foi feita uma definição mais específica da vaga, constando a titulação. No caso da vaga
da Professora Fernanda, optou-se pela área de Informática na Educação, mas não foi
especificada a titulação. Essa definição é importante para dar prosseguimento ao processo,
seja ele redistribuição ou concurso público. O Professor Passini garantiu que isso ainda seria
definido. Foi feita uma votação para definir o destino da vaga deixada pela aposentadoria da
Professora Fernanda. Votação: concurso: 25 votos; redistribuição: 7 votos; abstenções: 4
votos. Ficou decidido que a vaga será preenchida por concurso. Foi então questionado se a
Assembleia achava melhor definir a questão da titulação durante a reunião, ou se deixaria a
cargo da Chefia e do grupo de professores da área. Não foi feita uma votação formal, mas
optou-se por discutir em reunião. A Professora Regina Maria Maciel Braga Villela pediu que
constasse em ata sua preocupação com a escolha de uma área única, feita em reunião anterior,
excluindo a possibilidade de se trazer alguém da área de Engenharia de Software. Ela
manifestou que apesar do seu grande interesse pessoal na área de Informática na Educação, a
área de Engenharia de Software ficou extremamente prejudicada com a aposentadoria da
Professora Fernanda, o que poderia trazer efeitos prejudiciais para o Departamento a longo
prazo. O Professor Passini explicou resumidamente a escolha feita na reunião anterior. O
Professor Stênio ressaltou a importância de haver uma discussão ampla, a fim de resguardar o
Departamento de futuros problemas com o concurso. O Professor Bernardo Martins Rocha
lembrou que a titulação exigida deve seguir a tabela da Capes. Além disso, havia sido definida
uma titulação mínima para os concursos do Departamento. Foi então levantada uma ampla
discussão a respeito da escolha da área. Alguns professores tinham o entendimento de que a
escolha feita na reunião anterior poderia estar embasada nas características do processo de
seleção, e nos mecanismos de filtragem possibilitados pelo processo de redistribuição. Nesse
caso, uma vez que agora a seleção será feita por concurso público, isso abre margem para que
o Departamento repense as especificações, a fim de não limitar demais as possibilidades.
Outros professores entenderam que a escolha da área feita na última reunião era válida, e que
o procedimento normal quando há vagas ociosas é justamente escolher a área, e depois
escolher o método de seleção. O Professor Eduardo Barrére reforçou que não é possível
colocar as duas áreas (uma ou outra) no mesmo concurso. O Departamento deve escolher
entre uma das áreas ou um concurso aberto em Computação. Foi sugerido que se votasse se
seria necessário rever a área escolhida, cenário no qual seria marcada uma reunião
extraordinária para se discutir esse ponto específico. A sugestão foi acatada. Foi decidido que
deveria manter a área já escolhida, por ampla maioria. 4. Relatório para Progressão do Prof.
Fabrício Martins Mendonça - Processo 23071.917813/2021-50. Apresentou-se o relatório
do Professor Fabrício Martins Mendonça. Foi questionado se alguém tinha algum comentário
ou objeção. Não houve manifestações. Votação: 31 aprovações; 7 abstenções; aprovado por
ampla maioria.. 5. Criação da disciplina Visão Computacional. O Professor Luciano jerez
Chaves, na condição de Coordenador do Curso de Sistemas de Informação, esclareceu que a
demanda chegou a ele por parte dos professores da área de Computação Gráfica, devido à
necessidade burocrática dessa solicitação partir da Coordenação. A criação precisa ser
aprovada em reunião departamental para dar prosseguimento ao processo. Foi preenchido o
formulário para Criação de Disciplina (CD), indicando a ementa e bibliografia, e também
conferiu-se a disponibilidade da bibliografia na biblioteca da UFJF. O Professor Barrére
questionou se já havia uma definição sobre o status da disciplina para os diversos cursos. O
Professor Luciano informou que na reunião do NDE de Sistemas de Informação e Ciência da
Computação foi houve uma discussão sobre o tema, e a disciplina entraria como eletiva para



os cursos. Foi perguntado se alguém tinha mais alguma dúvida ou comentário. Nenhuma
manifestação. Votação: 33 votos a favor; 4 abstenções. Aprovado por ampla maioria. 6.
Indicação de um membro para o Comitê de Ética em Pesquisa Humana da UFJF
(CEP-UFJF). O Professor Rafael informou que atualmente ele representa o Departamento no
Comitê de Ética em Pesquisa Humana da UFJF (CEP-UFJF). Com a sua redistribuição, o
cargo ficará vago, motivo pelo qual ele solicitou a inclusão do item na pauta. Ele informou
que teve uma experiência muito boa nesse Comitê, e que era interessante fazer essa escolha
antes da sua saída, até para ele ajudar o substituto a se estabelecer. Ele disse ainda que o
Comitê é muito organizado, sendo em geral uma reunião por mês, onde os membros
apresentam os pareceres sobre os projetos avaliados. Caso haja necessidade de adequação, o
projeto é devolvido ao solicitante, para que ele faça as devidas modificações e submeta
novamente para análise. Foi dito ainda que as diretrizes para avaliação são bem claras, de
modo que o avaliador tem todo o suporte para nortear sua decisão. Ele explicou que é muito
importante ter um representante da Computação, pois muitos projetos utilizam softwares ou
bancos de dados, mesmo projetos não diretamente ligados à computação ou mesmo às
ciências exatas. A Professora Luciana Conceição Dias Campos manifestou interesse em
assumir a vaga. Não houve outros candidatos. Foi questionado se alguém era contrário à
indicação da Professora Luciana Campos para o preenchimento da vaga. A indicação foi
aprovada por unanimidade. 7. Indicação de um novo membro do NDE da Engenharia
Computacional. O Professor Ruy Freitas Reis explicou que ele era membro do NDE, porém
como ele se tornou vice-coordenador do curso, já existe uma vaga específica para o
vice-coordenador. Dessa forma, sua vaga anterior está aberta e precisa ser preenchida. Os
Professores André Luiz de Oliveira e José Jerônimo Camata manifestaram interesse em
preencher a vaga. Foi realizada então uma votação. Votação: 9 votos para o Professor André;
21 votos para o Professor José Camata; 6 abstenções. O Professor José Jerônimo Camata foi
eleito. 8. Assuntos Gerais. O Professor Passini informou que não tinha nenhum assunto a
tratar. O Professor Stênio solicitou que fosse informado à Assembleia sobre os trabalhos das
Comissões que possuem pendências a serem resolvidas. Por exemplo, o Departamento estava
tomando decisões sobre vagas ociosas sem ter clareza sobre o que a Comissão está
considerando a longo prazo. O Professor Mário Antônio Ribeiro Dantas convidou a todos
para a palestra do Professor Ricardo Pereira da Universidade Federal de Viçosa, sobre
arquiteturas heterogêneas, a ocorrer na segunda-feira seguinte à reunião. 9. 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, 11 de junho de 2021.

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


