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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO 
 

Ata da 21ª Reunião Extraordinária do 
Departamento de Computação, realizada no dia 
29 de março de 2019, às 10h na sala A-310 do 
Campus Araranguá – Unidade Jardim das 
Avenidas. 
 

No dia vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala 1 
A-310 da Unidade Jardim das Avenidas do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do 2 
Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniram-se os seguintes 3 
professores: Analúcia Schiaffino Morales, Alexandre Leopoldo Gonçalves, Antonio Carlos 4 
Sobieranski, Fabrício de Oliveira Ourique, Jim Lau, Marcelo Daniel Berejuck, Ricardo 5 
Alexandre Reinaldo de Moraes, Tiago Oliveira Weber e o representante discente Alexandre 6 
de Souza Rosa, sob a presidência da primeira. Não estiveram presentes na reunião, e não 7 
justificaram a sua ausência, os docentes Eliane Pozzebon, Olga Yevseyeva e Roderval 8 
Marcelino. Havendo quórum, a professora Analúcia inicia a reunião às dez horas e três 9 
minutos desejando boas-vindas aos presentes, questionando se haveria alteração na pauta, e 10 
não havendo manifestações, manteve-se a pauta e foi dado início a apreciação dos itens da 11 
ordem do dia. Item 1. Aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária do Departamento 12 
de Computação; a professora Analúcia disse que não teria recebido manifestações a 13 
respeito da ata, desta forma foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 14 
Item 2. Apreciação e votação do segundo relatório de avaliação parcial de estágio 15 
probatório do Prof. Martin Augusto Gagliotti Vigil, Processo: 23080.022557/2018-91, 16 
relator: Prof. Fabrício de Oliveira Ourique; o professor Fabrício lê seu relato com 17 
parecer favorável à aprovação. Analúcia coloca em discussão o item, não havendo 18 
manifestações, foi colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Item 3. 19 
Apreciação e votação do parecer do projeto de pesquisa: Reconhecimento de 20 
Expressões Faciais e Predição de Emoções utilizando Redes Neurais Artificiais - 21 
coordenador: Prof. Antônio Carlos Sobieranski - relator: Prof. Ricardo Moraes; com 22 
a palavra o professor Ricardo lê seu relato, destacando que o data set próprio com imagens 23 
de alunos só será posto em prática se aprovado pelo Comitê de Ética. Prof. Ricardo 24 
apresenta parecer favorável ao projeto por entender que está de acordo com a resolução de 25 
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pesquisa vigente. O item foi colocado em discussão, houveram alguns questionamentos, e 26 
após ampla discussão sobre o andamento da aprovação do Regimento de Pesquisa do 27 
Departamento de Computação, ao qual a chefe do departamento informou que encontra-se 28 
em Florianópolis, pois foi enviado em fevereiro, mas que segundo informações recebidas, 29 
seria apreciado pela Câmara de Pesquisa da Pró-Reitoria, na reunião de abril. Sem mais 30 
manifestações, o parecer do projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por 31 
unanimidade.  Item 4. Apreciação e votação do parecer do projeto de pesquisa: 32 
Simulações computacionais de processo de fluorescência de raios X, Coordenadora: 33 
Profa. Olga Yevseyeva - relator: Prof. Ricardo Moraes; professor Ricardo descreve o 34 
projeto e apresenta o objetivo tal qual a professora incluiu no projeto, lê seu parecer 35 
favorável à aprovação. O item de pauta foi colocado em discussão, os membros do 36 
colegiado abrem amplo debate sobre o projeto e a legislação vigente. Analúcia lê o artigo 37 
dezoito da Resolução normativa 47/Cun/2014 onde diz: em relação à aprovação dos 38 
projetos de pesquisa: § 1º Projetos de pesquisas com coordenação individual deverão ser 39 
aprovados antes do início de sua execução pelo colegiado do departamento e/ou conselho 40 
do departamento dos pesquisadores envolvidos na sua execução (...), salientando então que 41 
a professora Olga precisaria alterar a data de início de seu projeto para depois de sua 42 
aprovação na reunião do departamento porque foram solicitadas horas de inclusão no 43 
PAAD. Prof. Analúcia sugere a data de primeiro de abril. Professor Ricardo mantém seu 44 
parecer favorável concordando com a alteração da data de início do projeto e pede ainda 45 
aos professores deste colegiado que atentem às datas de envio de suas solicitações para 46 
apreciação com pelo menos trinta dias antes da reunião de departamento. Analúcia pede 47 
ainda a observância da Resolução Normativa nº 47/Cun/2014 que discorre sobre as 48 
atividades de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. Sem mais 49 
manifestações, Analúcia coloca o parecer em votação, sendo aprovado por ampla maioria. 50 
Item 5. Aprovação do Relatório do PAAD - relator Prof. Fabrício de Oliveira 51 
Ourique; professor Fabrício lê histórico e emite seu parecer recomendando aprovação de 52 
todos os planos de atividades do departamento, condicionada ao ajuste do fator de ensino 53 
da professora Olga Yevseyeva. Posto em discussão e em votação, sendo aprovado por 54 
unanimidade. Não havendo, mais nada a ser discutido, foi dada por encerrada a reunião às 55 
10h47, da qual, para constar, eu, Clarice Elias Freitas, auxiliar em administração da 56 
Secretaria Integrada de Departamento, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 57 
pelos presentes. Araranguá, 29 de março de 2019. 58 
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