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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO

Ata da 26' reunião ordinária do Departamento
de Computação, realizada no dia 23 de agosto
de 2018, às 9h30, na sala A-301 da Unidade
.jardim das Avenidas.
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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta
minutos, na sala de número A30 1 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: Alvará Judo Pereira Franco, Analúcia Schiaffino
Mordes, Antonio Carlos Sobieranski, Elíane Pozzebon, lábio Rodrigues de La Rocha,
Fabrício de Oliveira Ourique, Gustavo Melão l\machado, Jim Lau, Luciana Bolan Frigo,
Marcelo Daniel Berejuck, Martin Augusto Gagliotti Vigia, Priscila Cardoso Calegari e Trago
Oliveira Weber. Havendo quórum a chefe do departamento professora Luciana Bolan trigo
iniciou a reunião às 9h34 desejando as boas-vindas aos presentes. Solicitou que houvesse
correção do item cinco da pauta, que constava no documento convocatória, o nome do
professor Alvaro como relator, enquanto que deveria constar o nome dela como relatora
originalmente. Também os professores Trago Oliveira Weber e Marmelo Daníel Berduck
solicitaram que fosse pautado como item a "Discussão Sobre Uso de Recursos da PROPESC.
Alteração feita foi colocada em votação a ordem do dia, sendo aprovada por unanimidade.
Deu-se então prosseguimento à reunião, seguindo os itens de pauta. Item 1. Apreciação e
votação da ata da 25' reunião ordinária; A chefe do departamento colocou em votação a
ata que foi aprovada por unanimidade e já assinada pelos presentes. Item 2. Aprovação do
PAAD 2018.2. Relator Prof. Fabrício; Professor Fabrício com a palavra fez um breve
relato de seu parecer sobre as horas-aula e administrativas dos docentes do departamento,
ressaltando que todos estão em conformidade com o regulamento da Instituição e, poltanti
recomendando a aprovação do PAAD 2018.2. A chefe do departamento abriu discussão, e
não havendo manifestações colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. Item 3.
Aprovação do resultado da eleição da Chefia de Departamento. Relator Prof. Fábio; O
professor lábio, presidente do processo eleitoral para chefe e subchefe do departamento, fez
um relato do funcionamento do pleito, elogiando aos colegas a ampla adesão nas urnas que
resultou na eleição da chapa de número um, resultando em chefe a professora Analúcia
Schiafflno Mordes e subchefe o professor Marmelo Daniel Berejuck. A chefe colocou em
votação que foi aprovado por unanimidade. Item 4. Eleição para coordenador de
extensão; Professora Luciana explanou sobre a necessidade de eleições para o cargo de
coordenador de extensão em função do .Brmino do mandato do professor Alvará ep.
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setembro próximo. Professor Jim Lau colocou seu nome à disposição, que foi posto em
votação e aceito por unanimidade por este colegiado que, agradeceu ao professor Alvará pelo
trabalho desenvolvido. Item 5. Apreciação e votação da inclusão do professor Trago de
Oliveira Weber no t)rojeto SisMoRA (Sistema de Monitoramento do Rio Araranguá.
Relator Prof. Álvaro; Conforme alterado no início desta reunião, o nome do relator deste
item é a professora Luciana Bolan Frigo, que passou a explanar sobre o projeto coordenado
por Analúcia Schiafflno Mordes e leu seu parecer favorável a participação do professor
Trago no projeto. Na sequência põs em votação sendo aprovada por tmanimidade a inclusão
do nome do professor no prometo, por este colegiado. Item 6. Apreciação e votação do
parecer da coordenação de extensão sobre a execução do projeto.de extensão:
''Construindo a Eletrõnica: Uma iniciativa voluntária". Relator Prof Alvaro; Com a
palavra, o relator professor Àlvaro lê seu parecer explanando sobre o projeto e
posicionando-se favorável. Abriu-se discussão e não havendo manifestações em contrário,
votou-se e aprovou-se por unanimidade. Item 7. Apreciação e votação do parecer da
coordenação de extensão sobre a execução do projeto de extensão: ''Grupo de
Conversação em Inglês sobre Temas Científicos''. Relator Prof. Àlvaro; Professor
relator Álvaro lê seu parecer favorável cujo coordenador será o professor Trago. Abriu-se
discussão e na sequência votação, aprovando por unanimidade o projeto. Item 8.
Apreciação e votação do prometo de pesquisa ''Aplicação de técnicas de processamento
de imagens na agricultura de precisão'' - Coordenador: Prof. Roderval Marcelino.
Relator Prof. Ricardo; Na ausência do professor Ricardo, a professora Analúcia fez a
leitura do parecer dado por ele, indicando ser favorável ao projeto. Na sequência posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Item 9. Apreciação e votação do
prometo de pesquisa ''Sistema de acompanhamento online de transporte público'' -
Coordenador: Prof. lábio Rodrigues de La rocha. Relator I'rol. liicardo; Da mesma
forma a professora Analúcia leu o relato em nome do professor Ricardo que posicionou-se
favorável. Discussão aberta e não havendo manifestações, foi votado e aprovado por
unanimidade. Item 10. Apreciação e votação do relatório anal de pós-doutorado do
Prof. Roderval Marcelino --. Processo no. 23080.048172/2016-92. Relator Prof.
Ricardo; Professora Analúcia leu o parecer do professor Ricardo, relatando que todos os
quesitos exigidos para o afastamento constavam no processo e, portanto, erâ de parecer
favorável ao relatório final. Foi então aberta discussão e sem manifestações seguiu para
votação resultando em aprovação por unanimidade. Item 11. Discussão sobre uso de
Recursos da FAPESC. Professores Tiago e Marcelo explicaram sobre tal recurso. Houve
ampla discussão. Membro levantaram possibilidades de itens a serem contemplados com este
recurso. O encaminhamento ficou a cargo dos professores Trago e Marmelo. Item 12.
Ciência sobre os memorandos 4/2018/PROEX (Assunto: pagamento de Bolsa de
Extensão para Estágio Pós-Doutoral - esclarecimento) e 5/2018/PROEX (Assunto:
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esclarecimentos sobre Projetos de Extensão) Prof. Alvaro iniciou a fala explicando que se
tratava de um esclarecimento obtido junto à pró-reitoria de extensão sobre o memorando
4/2018/PROEX, quanto ao recebimento de bolsas de extensão durante o afastamento
pós-doutoral, que seu recebimento era permitido apenas a professores, ainda que, o
memorando 5/2018/f)ROEX tratava do mesmo assunto. Não havendo, mais nada a ser
discutido, a chefe do departamento, professora Luciana Bolar Frigo informou ser esta a sua
última reunião como chefe do Departamento de Computação, agradeceu e pâs-se a
disposição para apoiar a nova gestão. Então, às IOh25 foi dada por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Clarice Ellas Freiras, auxiliar em administração da Secretaria
Integrada de Departamento, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá, 23 de agosto de 201 8.
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