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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Ata  da  28ª  Reunião  Extraordinária  do 
Departamento de Computação, realizada no dia 07 
de maio de 2020, às 13h30min, via plataforma on-
line.

No dia sete do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, via 
plataforma  on-line,  reuniram-se  os  seguintes  professores:  Alexandre  Leopoldo  Gonçalves, 
Antônio Carlos Sobieranski, Eliane Pozzebon, Fábio Rodrigues de La Rocha, Fabrício de Oliveira 
Ourique, Jim Lau, Luciana Bolan Frigo, Martín Augusto Gagliotti Vigil, Olga Yevseyeva, Ricardo 
Alexandre Reinaldo de Moraes, Roderval Marcelino e participação do professor Rodrigo Vinícius 
Mendonça, sob a presidência do professor Martin Augusto Gagliotti Vigil. Havendo quórum, o 
professor Martín iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes e iniciou as atividades 
questionando se havia interesse dos conselheiros em alterar a ordem dos itens de pauta. Não 
havendo manifestações, a pauta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Na sequência foi dado início à apreciação dos itens de pauta. 1.  Terceira avaliação parcial de 
desempenho  do  estágio  probatório  do  Servidor  Antônio  Carlos  Sobieranski  -  processo 
23080.022543/2018-78. Relator: prof. Ricardo Moraes. O professor Antônio se retirou da sala 
para leitura do parecer. O professor Ricardo leu o parecer favorável à aprovação do terceiro 
relatório de estágio probatório do professor Antônio.  Não havendo discussão, o parecer foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  2. Progressão horizontal em estágio 
probatório  do  professor  Antônio  Carlos  Sobieranski  –  processo  23080.016664/2020-03. 
Relator: prof. Ricardo Moraes. O professor Ricardo leu o parecer favorável  à aprovação da 
progressão funcional em estágio probatório do professor Antônio. Não havendo discussão, o 
parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3.  Apreciação e votação 
da  ata  da  39ª  reunião  ordinária  do  Departamento  de  Computação. Foi  colocada  em 
apreciação a ata da reunião da reunião anterior, encaminhada previamente aos membros do 
departamento e não havendo nenhuma solicitação de inclusão ou modificação, foi colocada em 
votação,  sendo aprovada  por  unanimidade.  4.  Atualização  da  previsão de afastamento de 
docentes  para o período de 2021-2024 –  PDCD. O professor  Martin disse  que o PDCD foi 
enviado previamente por e-mail aos docentes. O professor Fábio comentou que desde o ano 
passado a PRODEGESP passou a fazer um processo seletivo para classificação dos interessados 
em solicitar afastamento e questionou quais são as implicações desse novo processo de seleção 
sobre as decisões internas dos departamentos. Os docentes discutiram a respeito do assunto. O 
professor Fabrício disse que o edital do processo seletivo para classificação dos interessados 
em  solicitar  afastamento  está  suspenso  e  que  será  colocado  em  votação  o  planejamento 
departamental de capacitação docente, mas se a suspensão se estender até o final do ano, este 
planejamento deverá ser revisto. O Plano Departamental de Capacitação Docente (PDCDCDC) 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5.  Informes Gerais. O professor 
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Martin falou que na reunião do conselho, ocorrida no dia anterior, informaram que está sendo 
feita uma consulta aos alunos sobre a possibilidade de retorno das aulas de forma híbrida e que 
o resultado dessa consulta vai ser encaminhado para a reitoria. Não havendo, mais nada a ser 
discutido, foi  dada por encerrada a reunião às 14h28min, da qual, para constar,  eu, Camila 
Farias Weschenfelder, assistente em administração da Secretaria Integrada de Departamento, 
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 07 de maio 
de 2020.
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