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Ao sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às 10:02 e término às
12:10, foi realizada a sexta 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, Ciro de Barros Barbosa, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Edmar Welington
Oliveira, Edelberto Franco Silva, Eduardo Barrére, Eduardo Pagani Júlio, Fabrício Martins
Mendonça, Gleiph Ghiotto Lima de Menezes, Helio José Corrêa Barbosa, Igor de Oliveira
Knop, Itamar Leite de Oliveira, 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,
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 dos representantes discentes Airton Ribeiro de Moura
Gomes Filho e João Paulo Radd Pires da Silva. Tiveram suas ausências devidamente
justificadas os professores Heder Soares Bernardino (férias), Priscila Vanessa Zabala
Capriles Goliatt (férias). Tiveram suas ausências registradas os professores Alex Borges
Vieira, Luiz Felipe Carvalho Mendes, Raul Fonseca Neto e Wagner Antonio Arbex; as
TAE’s Josiane Cristina dos Santos e Jessyka Gonçalves de Oliveira ; 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,
professor Marcos de Mendonça Passini, informou que o item de apreciação da ata da reunião
anterior seria retirado, pois a ata não estava pronta. Feita esta correção, foi perguntado se
alguém tinha algum problema com a pauta como ela estava. Nenhuma manifestação contrária.
Pauta aprovada. 1. Informes da Chefia. O Presidente da Assembleia informou aos
Coordenadores sobre a necessidade de assinar o processo de vedação de nepotismo,
obrigatório a todos que ocupam cargos de gestão na Universidade. Reforçou ainda a
necessidade dos Professores enviarem os relatórios de atividades, caso ainda não tenham
feito. Por último, pediu a todos que pegaram equipamentos do patrimônio da UFJF para o
trabalho remoto que informassem, mesmo tendo feito a requisição formal anteriormente. Esse
pedido visa colaborar com a organização e uniformização dos requerimentos, permitindo um
maior controle por parte da Chefia. 2. Participação da Profa. Liamara Scortegagna no
Programa de Pós-Graduação em Avaliação da Educação Pública - PPGP. A Professora
Liamara Scortegagna já faz parte do Programa de Pós-Graduação em questão, e solicitou o
aval do Departamento para formalizar a participação. Foi questionado se alguém tinha
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dúvidas; não houve manifestações. Foi perguntado se havia alguma objeção, ao que também
não houve reações. Aprovado por unanimidade. 3. Relatório para Progressão do Prof.
André Luiz de Oliveira - processo SEI 23071.924625/2021-38. O Professor Marcos de
Mendonça Passini apresentou o relatório do Professor André Luiz de Oliveira para
apreciação. O Professor Ruy informou que recebeu da Direção um novo modelo para o
relatório, e questionou se o relatório já deveria ser nesse novo formato. O Professor Eduardo
Barrére informou que recebeu o modelo em questão no dia anterior, e apenas encaminhou. Ele
pediu que todos leiam as novas informações, e procurem se adequar a partir de agora, mas que
em termos de conteúdo o novo relatório não apresenta diferenças significativas. O Professor
Passini colocou o relatório em votação. Votação: 29 aprovações; 1 reprovação; 6 abstenções.
Aprovado por ampla maioria. 4. Relatório para Progressão do Prof. Iury Higor Aguiar da
Igreja - processo SEI 23071.924631/2021-70. Apresentou-se o relatório do Professor Iury
Higor Aguiar da Igreja. O Professor Passini informou que a progressão só irá ocorrer em
setembro, conforme o relatório, porém que a orientação da PROGEPE é que seja enviado
antes. O Professor Barrére lembrou que em momento anterior, o Departamento enviou um
processo de progressão com mais de 30 dias de antecedência, e isso gerou um problema,
inclusive de atrasos com o processo físico, que ficou retido. O Professor Iury informou que
recebeu um e-mail da PROGEPE, sugerindo que ele encaminhasse o processo o quanto antes,
e como ele estará de férias no mês seguinte, ele optou por já apresentar o relatório. A
Assembleia entendeu que uma vez que ele recebeu orientações diretamente da PROGEPE e
que a tramitação atualmente ocorre de forma eletrônica, não há problemas em se votar com
essa antecedência. O relatório foi colocado em votação. Votação: 32 aprovações; 7
abstenções. Aprovado por ampla maioria.. 5. Interessados na organização da Semana da
Computação de forma online. O Professor Passini passou a palavra para a Professora
Bárbara de Melo Quintela, que está como representante do Departamento na Semana do ICE.
Ela informou que o evento ocorrerá online, durante uma semana inteira ou apenas alguns dias,
e provavelmente na segunda semana de novembro. A Professora Bárbara solicitou a ajuda de
dois voluntários para auxiliar na organização da semana. A professora Luciana Conceição
Dias Campos e o Professor Marco Antônio Pereira Araújo se voluntariaram, e não houve
manifestações contrárias. O Professor Passini reforçou o apoio por parte da Chefia, no que for
necessário. 6. Criação da disciplina "Metodologia Científica e Ética na Pesquisa" no
PPGMC. O Professor Bernardo Martins Rocha informou que enviou o pedido para a criação
da disciplina, atendendo a uma demanda apontada pela Professora Priscila Vanessa Zabala
Capriles Goliatt e pelo Professor Marcelo Lobosco. A ideia é que a disciplina seja oferecida
de forma eletiva. Foi questionado se alguém tinha qualquer dúvida adicional; não houve
manifestações. Foi questionado se alguém era contrário à criação da disciplina; nenhuma
manifestação. Aprovado por unanimidade. 7. Criação de uma comissão para discutir sobre
a inclusão da extensão nos currículos dos cursos de graduação. O Professor Luciano Jerez
Chaves informou sobre a necessidade de formar uma Comissão para debater a inclusão da
extensão na Graduação, uma vez que 10% da carga horária de todos os cursos deverá ser
preenchida com atividades de extensão. Ele apontou que é importante que a Comissão conte
com ao menos 1 representante de cada curso do Departamento, 1 representante da Chefia, e
outros professores interessados que tenham experiência com extensão. Ele disse ainda que já
havia conversado com o Professor Marco Antônio, que possui uma experiência prévia similar,
e que se dispôs a ajudar. Os Professores André Luiz de Oliveira, Gleiph Ghiotto Lima de
Menezes, Lorenza Leão Oliveira Moreno e Luciana Conceição Dias Campos se dispuseram a
participar também da Comissão. O Professor Barrére informou que a Professora Ana Lívia de
Souza Coimbra, Pró-Reitora de Extensão da UFJF, se dispôs a conversar com a Comissão e
demais interessados, para tirar dúvidas e auxiliar no processo. O Professor Stênio Sã Rosário
Furtado Soares sugeriu que a Comissão levasse em consideração o Programa de
Universalização da Informática (PUI) como ferramenta para novos projetos de extensão. O
Professor Luciano agradeceu as sugestões e os voluntários, e aceitou suas participações na



Comissão, entendendo que por se tratar de um assunto tão importante e que terá tamanho
impacto no Departamento, é desejável ter esse número maior de participantes. Ele informou
ainda que posteriormente entraria em contato com os demais professores, para que todos que
quiserem possam colaborar com sugestões. A Comissão foi aceita pelo Departamento. 8.
Organização do revisional para as provas do PosComp e ENADE 2021. O Professor
Luciano comunicou que o Governo optou pela realização da prova do ENADE relativa ao
ciclo avaliativo de 2020 em 2021, no qual estão os cursos do Departamento, exceto o curso de
Engenharia Computacional, que segue o ciclo das Engenharias. Ele apresentou a sugestão de
montar um material revisional para auxiliar os alunos que farão a prova, e que também
serviria para o PosComp. O ENADE está marcado para 14 de novembro. Dessa forma, o
Departamento poderia montar um calendário, e cada professor se dedicar a um conteúdo. A
Professora Liamara informou que 36 alunos da Licenciatura em Computação também estão
inscritos para a prova, e ela solicitou que eles também tivessem acesso à revisão. Além disso,
ela pediu que o conteúdo fosse gravado ao invés de apenas transmitido em horário específico,
pois muitos alunos da LiComp trabalham, e sairiam prejudicados. O Professor Marco
Antônio informou que a ideia esse ano é justamente adaptar o material ao ensino remoto. A
intenção é criar vídeos curtos ou até mesmo podcasts caso seja viável, ensinando tópicos
específicos. Depois, será feito um simulado com questões baseadas nas edições anteriores. Por
fim, serão feitos pequenos vídeos explicando e comentando as questões. Enquanto item de
pauta, não foi proposta nenhuma deliberação, apenas essa explicação e um convite para que
todos os professores ajudem a construir o material. 9. Indicação de coordenador para as
disciplinas Algoritmos e Laboratório de Programação. O Professor Ruy Freitas Reis, atual
coordenador de Algoritmos e Laboratório de Programação, relembrou que há cerca de 3 anos
ele assumiu essa coordenação, por indicação da Professora Lorenza, a coordenadora anterior.
São duas disciplinas básicas e extremamente importantes para a formação dos alunos de todos
os cursos do Departamento, e por isso devem receber a devida atenção. No entanto,
recentemente ele assumiu a posição de vice-coordenador da Engenharia Computacional, cargo
que também exige muito empenho, o que gerou uma sobrecarga de trabalho. Pensando na
dedicação que ambos os cargos merecem, e não querendo deixar a coordenação das
disciplinas prejudicada, ele decidiu colocar o cargo à disposição para que outro professor
possa assumir. Ele informou ainda que o Professor Luiz Maurílio da Silva Maciel já vem
auxiliando o trabalho da Coordenação, e está muito envolvido com as disciplinas. Além disso,
eles já conversaram e o Professor Luiz Maurílio tem interesse em assumir a Coordenação. O
Professor Luiz Maurílio reiterou seu interesse, e agradeceu a indicação do Professor Ruy. O
Presidente da Assembleia perguntou se havia outro interessado. Ninguém se manifestou. Foi
questionado então se alguém se opunha à indicação do Professor Luiz Maurílio. Nenhuma
manifestação contrária. O Professor Luiz Maurílio foi aprovado como Coordenador das
disciplinas de Algoritmos e Laboratório de Programação. 10. Oferta de forma excepcional,
das disciplinas de estágio do curso de Licenciatura em Computação, no formato remoto.
A Professora Liamara informou que com a pandemia, inicialmente a UFJF suspendeu todos
os estágios. Posteriormente, foi aberta a possibilidade de se oferecer alguns estágios, e a
LiComp liberou a realização de 50% da carga horária dos estágios no ano anterior. Com as
novas deliberações, a UFJF possibilita oferecer 100% da carga horária para alunos
concluintes. Ela trouxe para o Departamento, pois é necessário que o Departamento aprove.
Ela lembrou ainda que os alunos em questão são de turmas já encerradas, pois de acordo com
o calendário da LiComp eles encerraram em março. Como a LiComp não possui
financiamento contínuo, é importante aproveitar a verba que virá apenas até o início do
próximo ano para finalizar essas turmas. O Professor Stênio apontou que ele levou essa
necessidade de se aprovar a questão no Departamento, pois o Departamento deve estar ciente
das implicações e do andamento da Licenciatura, uma vez que é responsável por garantir que
os critérios pedagógicos estão sendo cumpridos. O Professor Passini questionou se seria
gerada carga extra para o Departamento e como os Professores que nunca atuaram na



LiComp, e que tivessem interesse em começar a atuar, deveriam prosseguir. A professora
Liamara disse que no momento não seria gerada carga extra para o Departamento. Ela
informou ainda que no momento não existe nenhuma vaga em aberto, mas pediu que os
professores prestassem mais atenção aos editais da LiComp, e que quando as oportunidades
surgirem se inscrevam nos editais, participem dos processos do curso, não só pela
possibilidade de bolsas, mas também pela experiência em si. Foi questionado se alguém era
contrário à aprovação do item. Nenhuma manifestação contrária. Item aprovado. 11.
Indicação de Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação. A Professora
Liamara lembrou que a Professora Fernanda Cláudia Alves Campos, que atuava como
vice-coordenadora da Licenciatura, se aposentou no final do ano anterior, deixando o cargo
vago. A figura de vice-coordenador não existe para a Capes, e portanto não dá direito a bolsa,
mas internamente na UFJF é muito importante, e por isso ela pede ao Departamento que
indique alguém para assumir o cargo. A Professora Liamara indicou o nome da Professora
Regina Maria Maciel Braga Villela, que já tem sido bem atuante no curso, assumindo
responsabilidades. A Professora Regina aceitou a indicação. O Professor Stênio lembrou que
pelo Regulamento da UFJF, todos os cursos de Graduação devem ter Coordenador e
Vice-coordenador. Dessa forma, é importante que isso não aconteça novamente, de um curso
ficar sem vice-coordenador por um semestre, uma vez que alguém deve responder pelo curso
na ausência do coordenador. O Professor Jairo Francisco de Souza questionou se não seria
necessário realizar nova eleição com participação dos discentes. O Professor Passini informou
que não parecia ser necessário, uma vez que era apenas para concluir o mandato, e o cargo era
para vice-coordenação, mas que se a Assembleia entendesse que é necessário realizar o
processo completo, ele acataria o pedido. Foi questionado se alguém era contrário à indicação
sumária por parte da Assembleia. Nenhuma manifestação. Foi questionado se alguém mais
tinha interesse em se candidatar ou indicar outro nome. Também nenhuma manifestação. Por
fim, foi questionado se alguém era contrário à indicação da Professora Regina, ou se abstinha
da votação. Ninguém se manifestou de forma contrária; a Professora Regina se absteve.
Indicação da Professora Regina para vice-coordenadora da Licenciatura em Computação
aprovada. 12. Indicação de membros para a Comissão Orientadora de Estágios (COE) do
Curso de Licenciatura em Computação. A Professora Liamara falou um pouco sobre o
trabalho realizado recentemente pela COE atual do curso, inclusive agradecendo aos membros
que encerraram seus mandatos. Por já estarem há algum tempo na COE, já tendo sido
reconduzidos uma vez, alguns membros não poderão continuar na Comissão. A Professora
Liamara solicitou então que novas pessoas se candidatassem para ocupar as vagas deixadas
pelos professores Lorenza Leão Oliveira Moreno, Luciana Brugiolo Gonçalves e Stênio Sã
Rosário Furtado Soares; preferencialmente professores que já tenham experiência na LiComp
e que estejam relacionados ao estágio. O Professor André, que já está compondo a comissão,
pediu a sua recondução ao cargo. Os professores Lorenza, Luciana Brugiolo e Stênio falaram
brevemente do trabalho desenvolvido por eles, e ressaltaram a importância da Licenciatura em
Computação, que possui como diferencial em relação aos outros cursos do Departamento o
fato de formar professores, que por sua vez atuarão na formação de seus alunos, compondo o
quadro maior da Educação no país. Dessa forma, os três pediram que o Departamento tenha
um cuidado e dedicação especial com o curso. Considerando-se os candidatos, foi proposta a
seguinte composição para a COE (que inclui ainda a coordenadora do curso, Professora
Liamara): professores Regina, Edmar e Victor Ströele de Andrade Menezes para um primeiro
mandato e recondução do professor André. A Comissão foi aceita pela assembleia de forma
unânime. 13. Assuntos Gerais. Nenhum assunto geral a tratar. 14. 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, 06 de agosto de 2021.

________________________
Jessyka Gonçalves de Oliveira


