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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

COMPUTAÇÃO 

 

Ata da 27ª Reunião Extraordinária do 
Departamento de Computação, realizada no dia 
19 de março de 2020, às 10h, via plataforma on-
line. 

 

No dia dezenove do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas, via 1 
plataforma online, reuniram-se os seguintes professores: Alexandre Leopoldo 2 
Gonçalves, Antonio Carlos Sobieraski, Fábio Rodrigues de La Rocha, Jim Lau, Luciana 3 
Bolan Frigo, Martin Augusto Gagliotti Vigil, Olga Yevseyeva, Ricardo Alexandre Reinaldo 4 
de Moraes, Roderval Marcelino e participação do professor substituto Rodrigo Vinícius 5 
Mendonça Pereira, sob a presidência do professor Roderval Marcelino. Havendo 6 
quórum, o professor Roderval iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes e 7 
iniciou as atividades questionando se havia interesse dos conselheiros em alterar a 8 
ordem dos itens de pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi colocada em 9 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência foi dado início à apreciação 10 
dos itens de pauta. 1. Encaminhamentos quanto a portaria normativa nº 11 
353/2020/GR, de 16 de março de 2020, suspensão de aulas, aulas à distância e 12 
home office. O professor Roderval comentou que segundo a portaria normativa nº 13 
354/2020/GR, as aulas estão suspensas por 30 dias em todas as modalidades, inclusive 14 
em EAD. Alguns docentes comentaram sobre a possibilidade de disponibilizar vídeo 15 
aulas e atividades a distância para os alunos. O encaminhamento dado foi seguir a 16 
portaria 354/2020/GR que dispõe que não haverá atividades de ensino por 30 dias e 17 
tentar disponibilizar conteúdos online para os alunos, mas sem cobrança de nota e 18 
frequência e caso seja emitida uma nova portaria, a situação será reavaliada. O 19 
encaminhamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2. Contratação 20 
de professor substituto, efetivo e processo prof. Gustavo. O professor Roderval 21 
informou que o candidato Max Roberto Pereira foi convocado para assumir a vaga de 22 
professor substituto e já entregou a documentação. Já em relação a nomeação do 23 
professor efetivo para a vaga da área de Engenharia de Software, o professor Roderval 24 
disse que ligou para o setor responsável e que informaram que vão esperar a situação 25 
ser normalizada para nomear a candidata Andréa Sabedra Bordin. O professor Roderval 26 
informou que o professor a contratar 10 será alocado para o professor Max com as 27 
seguintes disciplinas: Redes de Computadores (DEC7557), Modelagem e Simulação 28 
(DEC7523), Lógica de Programação (DEC7143) e Organização e Arquitetura de 29 
Computadores (DEC7123); o professor a contratar 11 será alocado para o professor 30 
efetivo da área de engenharia de software com as seguintes disciplinas: Engenharia de 31 
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Software I (DEC7124), Engenharia de Software II (DEC7130) e Projeto e Análise de 32 
Algoritmos (DEC7536). A alocação proposta foi colocada em votação, sendo aprovada 33 
por unanimidade. O professor Roderval comunicou que a exoneração do professor 34 
Gustavo Mello Machado foi publicada no diário oficial da união no dia 16 de março. Ele 35 
informou que tem duas possibilidades para preencher o código de vaga de exoneração 36 
do professor Gustavo. A primeira é convocar o candidato Luan Nagel Constante que 37 
está na lista de espera do processo seletivo para professor substituto da área de 38 
conhecimento de Linguagem de Programação. A segunda possibilidade é convocar um 39 
professor efetivo para esta vaga, tendo em vista que tem um candidato aprovado na lista 40 
de espera do concurso de engenharia de software que é o Alison Roberto Parnisson. O 41 
professor Fábio e Ricardo falaram que acham que a melhor opção para o momento é 42 
contratar um professor substituto. O encaminhamento dado foi que o código de vaga da 43 
exoneração do professor Gustavo seja utilizado para contratar um professor substituto e 44 
que será convocado o candidato Luan Nagel Constante.  O encaminhamento foi 45 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Resultados e 46 
encaminhamentos da planilha de chefe e subchefe do DEC. O professor Martin disse 47 
que segundo a planilha elaborada, ele e o professor Antonio, respectivamente, são os 48 
professores com menores carga horárias administrativas. O professor Martin informou 49 
que será o chefe do departamento, mas pediu que o subchefe seja um professor mais 50 
experiente, com maior tempo de serviço e sugeriu o nome do professor Roderval para 51 
ser subchefe do departamento, tendo em vista que ele é o atual chefe pro tempore. O 52 
professor Alexandre colocou o seu nome a disposição para ser subchefe do 53 
departamento e disse que daqui dois anos tem interesse em ser chefe do departamento. 54 
Os professores colocaram em questionamento se a planilha será atualizada 55 
constantemente ou se ela será estática, ou seja, será utilizada a atual classificação para 56 
convocar os chefes/subchefes nos mandatos subsequentes. O professor Roderval disse 57 
que a discussão a respeito da atualização da planilha ficará para uma próxima reunião. 58 
O encaminhamento dado foi que o professor Martin Augusto Gagliotti Vigil será o chefe 59 
do departamento e o professor Alexandre Leopoldo Gonçalves será o subchefe do 60 
departamento com início do mandato no dia 7 de abril de 2020. O encaminhamento foi 61 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 4. Análise e aprovação do 62 
relato do PAAD. Relator: Coordenador de ensino do DEC prof. Alexandre. O 63 
professor Alexandre leu o relato com parecer favorável à aprovação do relatório de 64 
consolidação do PAAD 2020.1. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em 65 
votação, sendo aprovado por unanimidade.  5. Informes Gerais. 5.1 – Análise e 66 
encaminhamento referente aos computadores recebidos para o DEC. O professor 67 
Roderval informou que conversou com a direção sobre a possibilidade de transformar o 68 
laboratório A-110 em um laboratório do DEC e a resposta foi positiva, mas pediram para 69 
aguardar pois será desocupado um laboratório da Unisul e este poderá ficar para o DEC. 70 
A professora Luciana disse que se for possível escolher entre um dos dois laboratórios, 71 
seria bom verificar para escolher o laboratório que melhor atenda aos fins do 72 
departamento. Não havendo, mais nada a ser discutido, foi dada por encerrada a 73 
reunião às 11h37min, da qual, para constar, eu, Camila Farias Weschenfelder, 74 
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assistente em administração da Secretaria Integrada de Departamento, lavrei a presente 75 
ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 19 de março de 2020.  76 
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