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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO

Ata da 30' Reunião Ordinária do Departamento
de Computação, realizada no dia 1 3 de março de
2019, às 9h, na sala A-308 do Campus
Araranguá -- Unidade Jardim das Avenidas.
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No dia treze do mês de março do ano de dois míl e dezenove, às nove horas, na sala A-308 da
Unidade Jardim das Avenidas do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus
Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniram-se os seguintes professores:
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Analúcia SchiafHino Mordes, Antânio Carlos Sobieranski,
Fabrício de Oliveira Ourique, Jim Lau, Marmelo Daniel Berduck, Olha Yevseyeva, Ricardo
Alexandre Reinaldo de Moraes, Roderval Marcelino, Trago Oliveira Weber e a representante
discente Francyne Santos Brigo, sob a presidência da professora Analúcia SchiafHino
Mordes. Havendo quórum, a professora Analúcia iniciou a reunião desejando boas vindas
aos presentes às nove horas e iniciou as atividades solicitando a retirada dos itens de pauta:
"3. Alocação de um professor para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 11" e "4.
Relatório de Consolidação do PAAD 2019-1 - Relator: professor Fabrício de Oliveira
Ourique". Em seguida questionou os presentes sobre alterações na pauta. A representante
discente Francyne Santos Brigo solicitou inserção de uma solicitação do Centro de
Académico de Engenharia da Computação nos Informes Gerais da reunião, em seguida, a
pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Desta forma, a ordem do dia
ficou assim disposta: 1. Apreciação e votação da ata da 29' reunião ordinária do
Departamento de Computação; 2. Discussão e votação à respeito da solicitação da
Engenharia de Energia para a inclusão da disciplina de Inteligência Artificial como optativa
no roll de disciplinas ofertadas; 3. Definição do perfil para a vaga de professor efetivo do
professor Alvaro Judo Pereira Franco; 4. Substituto para o professor Gustavo Mello na
Comissão de Capacitação - PósDoc; 5. Apreciação e votação do parecer do professor Jim Lau
(ad referendum) do projeto de extensão Prometo 40' Olimpíada Brasileira de Matemática,
Número: 20 1 820276, Coordenador: Priscila Cardoso Calegari; 6. Apreciação e votação do
parecer do professor Jim Lau (ad referendum) do relatório final do Prometo Construindo a
Eletrõnica: Uma iniciativa voluntária, Número: 201812809 Coordenador: Fabrício de
Oliveira Ourique; 7. Apreciação e votação do parecer do professor Jim Lau (ad referendum)
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do relatório final do Prometo 40' Olimpíada Brasileira de Matemática, Número: 20 1 820276,
Coordenador: Priscila Cardoso Calegari; 8. Apreciação e votação do parecer do professor
Jim Lau (ad referendum) do relatório final do Prometo Sistema de segurança para máquina de
corte de madeira utilizada na indústria moldureira, Número: 201700675 Coordenador:
Marmelo Daniel Berejuck; 9. Compras de Laboratórios para 2020 - Plano de Contratações
Anual - PCA - http://ararangua.ufsc.br/plano-de-contratacoes-anual-pca/ lO. Informes
Gerais. Na sequência foi dado início a apreciação dos itens de pauta. 1. Apreciação e
votação da ata da 29' reunião ordinária. Foi colocada em apreciação a ata da reunião
anterior, encaminhada previamente aos membros do departamento. Não havendo
manifestações, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. Discussão e
votação à respeito da solicitação da Engenharia de Energia para a inclusão da
disciplina de Inteligência Artificial como optativa no roll de disciplinas ofertadas. A
professora Analúcia SchiafHino Mordes explicou aos presentes que na 28' reunião ordinária
do Departamento de Computação havia sido aprovado um documento recomendando todas
as disciplinas do DEC como disciplinas optativas para o Curso de Engenharia de Energia,
considerando que não há pré-requisitos nas disciplinas e atendendo a normativa da
Resolução 1 7/CUN/97, este documento excluía a disciplina DEC7 1 33-Inteligência Artificial
como disciplina optativa do curso de Engenharia de Energia, por solicitação da docente que
ministra a disciplina. Todavia, a Coordenação do Curso de Engenharia de Energia solicitou
ao departamento a reconsideração da decisão. Abriu-se discussão sobre o tema, havendo
manifestações favoráveis à oferta da disciplina. Em votação, a oferta da disciplina
DEC7 1 33-Inteligência Artificial como disciplina optativa ao curso de Engenharia de Energia
foi aprovada por unanimidade. 5. Definição do perfil para a vaga de professor efetivo do
professor Alvaro Judo Pereira Franco. A professora Analúcia Schiaffino Mordes
mencionou o alto número de professores substitutos no departamento e as disciplinas ainda
sem professor alojado para o semestre de 2019-1. Em seguida, a professora Analúcia
Schiaffino Mordes abriu discussão sobre o tema. A demanda dos alunos de Engenharia de

Computação por professores da área de /zarcfware foi mencionada, assim como a necessidade
da realização de um levantamento sobre as demandas de professor por área de conhecimento.
A professora Analúcia Schiaffino Mordes sugeriu a definição de um perfil para a vaga de
professor efetivo mais generalista que atendesse às áreas tanto de /zarc/gare, quanto de
programação. O professor Antonio Carlos Sobieranski sugeriu que fosse feita uma prévia da
alocação de professores do Departamento de Computação para o semestre de 2019-2, como
forma de critério para definição do perfil do professor substituto. O professor Fabrício de
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Oliveira Ourique sugeriu o envio de uma planilha online compartilhada contendo as
disciplinas oferecidas pelo Departamento de Computação, na qual os professores
preencheriam suas áreas de interesse. Definindo, assim, o perfil da vaga de professor efetivo
pelas áreas não contempladas por professores do Departamento de Computação. Como
encaminhamento, foi designada uma comissão formada pelos professores Fabrício de
Oliveira Ourique, Martin Augusto Gagliotti Vigil e Alexandre Leopoldo Gonçalves com a
qual a chefia do Departamento de Computação comprometeu-se em auxiliar nos trabalhos.
Em votação, a comissão para tratar da definição do perfil para a vaga de professor efetivo do
professor Alvaro Judo Pereira Franco foi aprovada por unanimidade. 6. Substituto para o
professor Gustavo Mello na Comissão de Capacitação PósDoc. A professora Analúcia
SchiafHino Mordes explicou aos presentes que o professor Gustavo Melão Machado, o qual
integrava a Comissão de Capacitação -- PósDoc do Departamento de Computação,
encontrava-se em afastamento, sendo necessária a designação de novo membro para a
Comissão de Capacitação-Pós-doc. O professor Roderval Marcelíno manifestou interesse em
participar da comissão. Em votação, a nova composição da comissão foi aprovada por
unanimidade. 7. Apreciação e votação do parecer do professor Jim Lau (ad referendum)
do projeto de extensão Projeto 40' Olimpíada Brasileira de Matemática, Número:
201820276, Coordenador: Priscila Cardoso Calegari. A professora Analúcia SchiafHino
Mordes passou a palavra ao professor Jim Lau, o qual fez a leitura do parecer recomendando
a aprovação do registro do prometo de extensão. Não havendo manifestações, o item colocado
em votação e aprovado por unanimidade. 8. Apreciação e votação do parecer do professor
Jim Lau (ad referendum) do relatório final do Projeto Construindo a Eletrõnica: Uma
iniciativa voluntária, Número: 201812809 Coordenador: Fabrício de Oliveira Ourique.
A professora Analúcia Schiaffino Mordes passou a palavra ao professor Jim Lau que fez a
leitura do parecer recomendando a aprovação do relatório final do prometo de extensão. Não
havendo manifestações, o item colocado em votação e aprovado por unanimidade. 9.
Apreciação e votação do parecer do professor Jim Lau (ad referendum) do relatório
final do Projeto 40' Olimpíada Brasileira de Matemática, Número: 201820276,
Coordenador: Priscila Cardoso Calegari. A professora Analúcia Schiaffino Mordes
passou a palavra ao professor Jim Lau que fez a leitura do parecer recomendando a aprovação
do relatório final do projeto de extensão. Não havendo manifestações, o item colocado em
votação e aprovado por unanimidade. 10. Apreciação e votação do parecer do professor
Jim Lau (ad referendum) do relatório final do Prometo Sistema de segurança para
máquina de corte de madeira utilizada na indústria moldureira, Número: 201700675
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Coordenador: Marcelo Daniel Berejuck. A professora Analúcia Schiaffino Mordes
passou a palavra ao professor Jim Lau que fez a leitura do parecer recomendando a aprovação
do relatório final do projeto de extensão. Não havendo manifestações, o item colocado em
votação e aprovado por unanimidade. 1 1. Compras de Laboratórios para 2020 - Plano de
ContrataçõesAnual-PCA-
!!ttp;ZZararangua.ufsc.br/Dlanode-c . A professora Analúcia
Schiaffino Mordes informou que houvera uma reunião de orientação sobre o atendimento da
Instrução Normativa n' 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) no dia 01/03/2019. Em seguida, a professora Analúcia SchiafÊino Mordes explicou
que as demandas de compras para 2020 deveriam ser inseridas na planilha disponibilizada
pelo Campus Araranguá. Abriu-se discussão sobre o tema. 12. Informes Gerais. O professor
Roderval Marcelino sugeriu que o Departamento de Computação redigisse um documento
unificado com as demandas de compra de computadores do departamento. Em seguida, a
representante discente Francyne Santos Brigo pediu que os professores da primeira fase do
Curso de Engenharia da Computação liberassem os alunos para as atividades da Semana de
Calouros. A professora Analúcia SchiafHino Mordes informou que o próximo edital de
processo seletivo simplificado da Universidade Federal de Santa Catarina, contendo vaga
para o Departamento de Computação, seria lançado no dia 29/03/20 1 9 e informou também as
disciplinas a serem ministradas pelo professor a ser contratado. Além disso, mencionou que
haveria necessidade da designação de nova comissão para esse processo seletivo
simplificado de contratação de professor substituto. Ato contínuo, a professora Analúcia
Schiaffino Mordes informou que a disciplina DEC7536-Prometo e Análise de Algoritmos,
contemplada com bolsa de monitoria, estava sem professor, sendo necessário que um
professor de Departamento de Computação elaborasse a prova de seleção do monitor. O
professor Antonio Carlos Sobieranski ofereceu-se para elaborar a prova. Não havendo mais
nada a ser discutido, foi dada por encerrada a reunião às dez horas e cinco minutos, da qual,

para constar, eu, Anais Brum Madeiros, assistente em administração da Secretaria Integrada
de Departamento, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 13 de março de 2019.
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