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ATA DA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO

Ata da 31ª Reunião extraordinária do Departamento
de Computação, realizada no dia 31 de agosto de
2021, às 13h, via plataforma on-line.

No dia trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas, via
plataforma on-line, reuniram-se os seguintes professores: Alexandre Leopoldo Gonçalves, Alison
Roberto Panisson, Analúcia Schiaffino Morales, Antonio Carlos Sobieranski, Fábio Rodrigues de
La Rocha, Fabrício de Oliveira Ourique, Jim Lau, Lenon Schmitz, Luciana Bolan Frigo, Marcelo
Daniel Berejuck, Martín Augusto Gagliotti Vigil, Olga Yevseyeva e Roderval Marcelino, sob a
presidência do professor Martín Augusto Gagliotti Vigil. Havendo quórum, o professor Martín
iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes e deu início à apreciação dos itens de
pauta. 1. Aprovar atualização da regra de escolha do próximo chefe. O professor Martín
informou que houve dois editais de eleição para subchefe que não tiveram candidatos inscritos.
Por este motivo, é necessário estabelecer uma regra para a escolha do próximo subchefe. Ele
então apresentou duas opções de regras para a escolha do próximo subchefe que são as
seguintes: a) Opção 1: Primeiro listam-se os docentes em ordem crescente do total de dias
exercendo portarias de 30 horas ou mais com vigência mínima de 6 meses. Em caso de empate,
escolhe-se o docente com maior o tempo de exercício na UFSC descontados os afastamentos
para licença saúde deferidos pela junta médica oficial ou órgão designado por esta, licença
capacitação ou para tratar de assuntos particulares. b) Opção 2: Primeiro listam-se os docentes
em ordem crescente do total de horas exercendo portarias de 30 horas ou mais com vigência
mínima de 6 meses. Em caso de empate, escolhe-se o docente com maior o tempo de exercício
na UFSC descontados os afastamentos para licença saúde deferidos pela junta médica oficial ou
órgão designado por esta, licença capacitação ou para tratar de assuntos particulares. (Uma
portaria de 40 horas acumulará mais horas que uma portaria de 30 horas durante um período
de tempo). Houve ampla discussão sobre o assunto. As opções propostas foram colocadas em
votação, a primeira opção foi escolhida por ampla maioria. 2. Aprovar escolha do próximo
subchefe aplicando a regra escolhida no item 1. O professor Martín informou que vão refazer a
tabela utilizando a regra aprovada no item anterior. O primeiro do ranking será indicado
subchefe. O item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Aprovar
empréstimo da justificativa de contratação de substituto gerada pela remoção do prof.
Ricardo para o DCS para somente o semestre de 2021/2 conforme solicitado no OFÍCIO C Nº
12/DCS/CTS/ARA/2021. O professor Martín disse que recebeu um ofício do Departamento de
Ciências da Saúde (DCS) solicitando que o DEC empreste por um semestre (2021/2) o código de
vaga que será gerado com a remoção do professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes. O
motivo da solicitação de empréstimo é a falta de professores no DCS. A professora Olga
perguntou como será a logística para devolução da vaga caso ocorra o empréstimo. O professor
Martín mostrou um e-mail do DEN/PROGRAD em que eles informam que em caso de
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empréstimo de justificativa, o código de vaga continuará sendo do DEC e que para contratar um
professor substituto em vaga emprestada, é necessário que o departamento responsável envie
uma autorização deixando claro qual será o período do empréstimo e esse mesmo
procedimento ocorre no momento da renovação do contrato, então o contrato só será
renovado caso o departamento detentor da vaga apresente uma nova autorização. A professora
Kelly, subchefe do DCS, falou sobre os problemas enfrentados nos cursos de Fisioterapia e
Medicina por causa da falta de recursos humanos. Ela informou que entrou em contato com o
DEN/PROGRAD e que informaram que é possível a realização de empréstimo de justificativa
entre departamentos do mesmo centro. Após ampla discussão, foi criada uma enquete para
decidir se seria deliberado sobre o item ou se a decisão seria adiada para ouvir a direção antes.
O resultado foi 50% por deliberar e 50% por adiar. O professor Martín realizou o desempate e
votou em adiar. Portanto, a deliberação foi adiada para que antes seja ouvido o posicionamento
da direção. 4. Aprovar redução de carga horária no PAAD da Prof. Analúcia Morales em 2021.2
de 20h para 14h e em 2022.1 de 20h para 19h no projeto de pesquisa “Projeto: Sistemas
Inteligentes de Apoio à Decisão para o Paradigma de Internet of Things (IoT) em Ambientes
Complexos”, número 202020637. Relator: prof. Roderval Marcelino. O professor Roderval
emitiu parecer favorável a aprovação da redução da carga horária no PAAD da professora
Analúcia Schiaffino Morales no referido projeto de pesquisa. Não havendo discussão, o item foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5. Aprovar projeto de pesquisa:
"IWNet: Redes sem Fio aplicadas à Indústria 4.0 e Web das Coisas". Coordenador: Ricardo
Alexandre Reinaldo de Moraes com 15 horas no PAAD. Relator: Roderval Marcelino. O
professor Roderval emitiu parecer favorável a aprovação do referido projeto de pesquisa. Não
havendo discussão, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6.
Aprovar participação com 2h no PAAD do Prof. Roderval Marcelino no projeto de pesquisa
intitulado "Um framework para o processo de revisão de artigos científicos baseado em
blockchain e smart contracts", número 202112649. O professor Martín leu o parecer favorável
a aprovação da participação do professor Roderval Marcelino no referido projeto de pesquisa
com 2h no PAAD. Não havendo discussão, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. 7. Aprovar participação com 8h no PAAD do Prof. Alexandre Leopoldo
Gonçalves no projeto de pesquisa intitulado "Segunda Jornada CEURS de SC", número
202112048. O professor Roderval emitiu parecer favorável a aprovação da participação do
professor Alexandre no referido projeto de pesquisa com 8h no PAAD. Não havendo discussão,
o item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 8. Aprovar participação do
Prof. Martín Augusto Gagliotti Vigil no projeto "Estudo de Usabilidade de Assinaturas Digitais
em Objetos Metrológicos”, número 202108576, com a seguinte carga horária no PAAD: 20212:
2.00h, 20221: 2.00h e 20222: 0.60h. Relator: prof. Roderval Marcelino. O professor Roderval
emitiu parecer favorável a aprovação da participação do professor Martín Vigil no referido
projeto de pesquisa. Não havendo discussão, o item foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade. 9. Aprovar participação do Prof. Antonio Carlos Sobieranski no projeto
"Infraestrutura Multiusuário para Pesquisa em Redes Neurais Convolucionais para
Aprendizado Profundo”, número 202115314, com 1h no PAAD. Relator: prof. Roderval
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Marcelino. O professor Roderval emitiu parecer favorável a aprovação da participação do
professor Antonio Sobieranski no referido projeto de pesquisa com 1h no PAAD. Não havendo
discussão, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 10. Apreciação e
votação das atividades docentes referente ao período entre 28 de junho de 2021 à 25 de
agosto de 2021. Relator: prof. Jim Lau. As atividades de extensão do referido período foram
aprovadas ad referendum pelo coordenador de extensão Jim Lau. As informações sobre as
atividades estão no anexo 1 e os pareceres favoráveis à aprovação foram enviados previamente
aos membros do departamento. Não havendo discussão, as atividades foram colocadas em
votação, sendo aprovadas por unanimidade. 11. Apreciação e votação do parecer da
coordenação de extensão do curso de extensão. Título: “Desenvolvedores de softwares
(DEVs) - Nível 1”. Coordenadora: Luciana Bolan Frigo. Aprovado ad referendum. Relator: Prof.
Jim Lau. Processo: 202112001. O professor Jim Lau leu o parecer favorável à aprovação do
referido curso de extensão. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 12. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão
do pedido de inclusão da professora Analúcia Schiaffino Morales no curso de extensão. Título:
“Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 1”. Coordenadora: Luciana Bolan Frigo.
Aprovado ad referendum. Relator: Prof. Jim Lau. Processo: 202112001. O professor Jim Lau leu
o parecer favorável à aprovação da inclusão da professora Analúcia Schiaffino Morales no
referido curso de extensão. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 13. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão
do pedido de inclusão do professor Fábio Rodrigues de La Rocha no curso de extensão. Título:
“Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 3”. Coordenador: Álvaro Junior Pereira Franco.
Aprovado ad referendum. Relator: Prof. Jim Lau. Processo: 202112486. O professor Jim Lau leu
o parecer favorável à aprovação da inclusão da professora Fábio Roduigues de La Rocha no
referido curso de extensão. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 14. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão
do pedido de inclusão da profa. Luciana Bolan Frigo no curso de extensão. Título: “Curso
Rafec – Realidade Aumentada Facilitando O Ensino De Ciências”. Coordenadora: Josete
Mazon. Aprovado ad referendum. Relator: Prof. Jim Lau. Processo: 202113649. O professor
Jim Lau leu o parecer favorável à aprovação da inclusão da professora Luciana Bolan Frigo no
referido curso de extensão. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 15. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão
do relatório final do programa de extensão. Título: “Consultoria técnica e administrativa na
empresa júnior EJEC”. Coordenador: Roderval Marcelino. Relator: Prof. Jim Lau. Processo:
202011029. O professor Jim Lau leu o parecer favorável à aprovação do relatório final do
referido programa de extensão. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. 16. Apreciação e votação do parecer da coordenação de
extensão do programa de extensão. Título: “Empresas Juniores do Centro de Ciências,
Tecnologias e Saúde (EJs-CTS)”. Coordenadora: Analúcia Schiaffino Morales. Aprovado ad
referendum. Relator: Prof. Jim Lau. Processo: 202115798. O professor Jim Lau leu o parecer
favorável à aprovação do referido programa de extensão. Não havendo discussão, o parecer foi
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colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 17. Apreciação e votação das
atividades docentes e os relatórios finais em atraso das atividades docentes do SIGPEX. O
professor Jim Lau questionou se o departamento autoriza que sejam aprovadas as atividades
docentes e os relatórios finais em atraso no SIGPEX. O item foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 18. Aprovar indicação do professor Alison Roberto Panisson para
Coordenação de Ensino do DEC. O professor Martín disse que devido ao afastamento da
professora Andréa Sabedra Bordin, é necessário indicar um novo coordenador de ensino para o
DEC. Ele indicou o nome do professor Alison Roberto Panisson para ser o novo coordenador de
ensino do departamento. A indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 19. Aprovar ata da Ata da 57ª reunião ordinária do Departamento de
Computação. Foi colocada em apreciação a ata 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. 20. Informes gerais.
a) DEC tem recursos de R$ 1.018,38 que precisam ser gastos ou empenhados até Outubro. O
professor Martín informou que o DEC possui o valor de R$ 1.018,38 para ser gasto até outubro,
ele pediu para quem possuir alguma demanda, avisá-lo por e-mail. Não havendo, mais nada a
ser discutido, foi dada por encerrada a reunião às 14h52min, 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, 31 de agosto
de 2021.

Assinaturas:

1. Alexandre Leopoldo Gonçalves

2. Alison Roberto Panisson

3.        Analucia Schiaffino Morales  

4.        Antonio Carlos Sobieranski  
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5.        Fábio Rodrigues de La Rocha

6.        Fabrício de Oliveira Ourique

7.        Jim Lau  

8. Lenon Schmitz

9.    Luciana Bolan Frigo  

10. Marcelo Daniel Berejuck

11.    Martin Augusto Gagliotti Vigil  

12. Olga Yevseyeva

13. Roderval Marcelino

ANEXO 1 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Atividades de 28/06/2021 a 25/08/2021

Tipo Número Coordenador Tipo de Aprovação Data

Prestação de Serviços -
serviço eventual -
consultoria 202114464

Analúcia Schiaffino
Morales Ad-referendum 10/08/2021

Publicação - livro/capitulo 202114916
Fábio Rodrigues de La
Rocha
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Curso de Extensão de
Curta Duração 202114114

Analúcia Schiaffino
Morales

Publicação - artigos com
texto integral publicado
em anais de congresso 202113758 Alison Roberto Panisson

Publicações - revisão de
artigo científico 202113536

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicações - revisão de
artigo científico 202113537

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicações - revisão de
artigo científico 202113541

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicações - revisão de
artigo científico 202113542

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicações - revisão de
artigo científico 202113544

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicações - revisão de
artigo científico 202113545

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicações - revisão de
artigo científico 202113546

Martin Augusto Gagliotti
Vigil

Publicação - artigos com
texto integral publicado
em anais de congresso 202113760 Alison Roberto Panisson

Evento e Palestras -
Ouvinte 202113459

Fábio Rodrigues de La
Rocha

Publicações - livro/obra
concluída 202112656 Roderval Marcelino

Publicação - artigos com
texto integral publicado
em anais de congresso 202112536

Analúcia Schiaffino
Morales

Publicação - artigos com
texto integral publicado
em anais de congresso 202112550

Fabrício de Oliveira
Ourique

Publicação - artigos com
texto integral publicado
em anais de congresso 202112156

Fábio Rodrigues de La
Rocha

Publicações - revisão de
artigo científico 202111672 Alison Roberto Panisson

Publicações - revisão de
artigo científico 202111673 Alison Roberto Panisson
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Banca externa -
qualificação 202111532

Antônio Carlos
Sobieranski

Publicação - artigos com
texto integral publicado
em anais de congresso 202112914

Alexandre Leopoldo
Gonçalves
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