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Ata da 27' Reunião Ordinária do Departamento de
Computação, realizada no dia quatorze de setembro
de 2018, às dez horas, na sala A-306 do Campus
Araranguá -- Unidade Jardim das Avenidas.
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No dia quatorze do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala A-306 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: Alvaro Judo
Pereira Franco, Analúcia Schiafflno Mordes, Antonio Carlos Sobieranski, Fábio Rodrigues De
La Rocha, Fabrício de Oliveira Ourique, Gustavo Mello Machado, Jim Lau, Luciana Bolan Frigo,
Marmelo Daniel Berduck, Martin Augusto Gagliotti Vigil, Priscila Cardoso Calegari, Ricardo
Alexandre Reinaldo de Moraes, Roderval Marcelino e Trago Oliveira Weber, sob a presidência
da professora Analúcia SchiafHno Mordes. Havendo quórum, a professora Analúcia Schiaffino
Mordes deu início à reunião às dez horas e sete minutos, agradecendo a presença de todos. Ato
contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Havendo manifestação da professora Luciana
Bolan Frigo solicitando a inclusão do item de pauta "Discussão sobre o uso de recursos do
Departamento de Computação", a pauta foi alterada. 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 26' Reunião Ordinária; 2. Processo n.' 23080.056648/2018-21 - Apreciação e votação da
solicitação de afastamento do Docente Gustavo Mello Machado para Formação de Pós-
Doutorado de longa duração no Exterior. Relator: Roderval Marcelino; 4. Apreciação e votação
do parecer do prometo de pesquisa "Tempestividade em Blockchain"; 5. Análise e discussão das
solicitações a respeito do Exame de Aproveitamento Extraordinário de Estudos - Resolução n'
005/CUn/2001 de 29 de maio de 2001 (casos de ausência dos professores das disciplinas (férias e
afastamentos) e disciplinas práticas como proceder); 6. Discussão sobre o uso de recursos do
Departamento de Computação; 7. Informes Gerais. Na sequência foi dado início à apreciação dos
itens de pauta: 1. Apreciação e votação da ata da 26' Reunião Ordinária. 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. 2. Processo n.' 23080.056648/2018-21 - Apreciação e votação da
solicitação de afastamento do Docente Gustavo Melão Machado para Formação de Pós-
Doutorado de longa duração no Exterior. Relator: Roderval Marcelino. A professora
Analúcia Schiaffino Mordes passou a palavra ao professor Roderval Marcelíno, relator do
processo. O professor Gustavo Melão Machado retirou-se da sala e em seguida, o professor
Roderval Marcelino fez a leitura do.parecer favo11á$} à aprovação da solicitação de afastamentofavor à aprovação da se
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do Docente Gustavo Mello Machado para Formação de Pós-Doutorado de longa duração no
Exterior. Não havendo manifestações, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, o professor Gustavo Mello Machado retornou à sala. 3. Apreciação e
votação do parecer do projeto de pesquisa ''Tempestividade em Blockchain'' -
Coordenador: Martin Augusto Gagliotti Vinil. Relator: Ricardo Alexandre Reinaldo de
Moraes. A professora Analúcia SchiafHno Mordes passou a palavra ao professor Ricardo
Alexandre Reinaldo de Moraes que fez a leitura do parecer favorável à aprovação do projeto de
pesquisa "Tempestividade em Blockchain". Não havendo manifestações, o item foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e votação do parecer sobre a
prorrogação do prazo do projeto de extensão ''Preparação para as olimpíadas de
informática e matemática'' - Coordenadora: Priscila Clardoso Calegari. Relatora: Analúcia
Schiaffino Mordes. A professora Analúcia SchiafHino Mordes fez a leitura do parecer favorável
à aprovação da prorrogação do prazo do prometo de extensão "Preparação para as olimpíadas de
informática e matemática". Não havendo manifestações, o parecer foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. 5. Análise e discussão das solicitações a respeito do Exame
de Aproveitamento Extraordinário de Estudos - Resolução n.' 005/CUn/2001 de 29 de maio
de 2001 (casos de ausência dos professores das disciplinas (férias e afastamentos) e
disciplinas práticas como proceder). A professora Analúcia SchiafHno Mordes explicou que
houvera uma reunião entre os chefes de departamento do Centro de Ciências, Tecnologias e
Saúde e a Direção do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde sobre o Exame para
Aproveitamento Extraordinário de Estudos, buscando esclarecer o fluxo de tramitação do
processo. Em seguida, a professora Analúcia Schiaffino Mordes explicou aos membros de
Departamento de Computação o fluxo de tramitação do processo para Exame para
Aproveitamento Extraordinário de Estudos, mencionando uma solicitação feita no segundo
semestre de 2018 ao Departamento de Computação. Ato contínuo, a professora Analúcia
SchiafHno Mordes questionou os presentes sobre como se daria a entrevista de sondagem nos
casos em que o professor da disciplina estivesse ausente da Universidade e como se daria o
exame em disciplinas práticas. Abriu-se ampla discussão sobre o tema. O professor Roderval
Marcelino mencionou a importância da flexibilização curricular, informando que a mesma é
apoiada pelo Ministério da Educação e prática já adorada em universidades norte-americanas e
europeias. O professor Fábio Rodrigues De La Rocha questionou se não haveria um número
elevado de pedidos de alunos que não teriam conhecimento suficiente para realizar o exame da
disciplina pleiteada. O professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes questionou se a
entrevista de sondagem não seria um mecanismo muito informal e sugeriu que o aluno
apresentasse uma solicitação documentada para realizar o exame e ainda questionou o fluxo de
tramitação do processo. O professor Roderval Marcelino mencionou que a entrevista de
sondagem seria uma orientação do professor ao aluno interessado em realizar o exame. A
professora Analúcia Schiaffino Mordes fez a leitura do artigo terceiro da Res:!!!çag n.'
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005/CUn/2001, de 29 de maio de 2001, e prqetou a resolução para os presentes. O professor
Ricardo Alexandre Reinando de Moraes sugeriu que o procedimento adotado pelos professores do
Departamento de Computação fosse a emissão de um documento recomendando ou não o aluno a
realizar o Exame para Aproveitamento Extraordinário de Estudos. O professor Marmelo Daniel
Berejuck sugeriu a criação de um cronograma para a realização do Exame para Aproveitamento
Extraordinário de Estudos e mencionou uma situação na qual um aluno solicitou o Exame para
Aproveitamento Extraordinário de Estudos antes do início das aulas do semestre 2018-2. O
professor Fabrício de Oliveira Ourique mencionou que a discussão teria dois pontos críticos: o
primeiro seria a questão de docentes solicitarem férias durante o semestre letivo e o segundo seria
a elaboração de um documento do Departamento de Computação orientando os docentes sobre a
tramitação do processo para Exame para Aproveitamento Extraordinário de Estudos. A
professora Analúcia Schiaffino Mordes sugeriu que o encaminhamento da discussão fosse a
elaboração de um documento de orientação aos docentes do Departamento de Computação a ser
aprovado na próxima reunião do Departamento. O professor Ricardo Alexandre Reinando de
Morais mencionou que, segundo a Resolução n.' 005/CUn/2001, de 29 de maio de 2001, o
Colegiado do Curso teria competência para deferir ou indeferir requerimentos de Exame para
Aproveitamento Extraordinário de Estudos e que o fluxo de tramitação desse requerimento
poderia ser incluído no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Computação. A
professora Analúcia Schiaffino Mordes sugeriu que a discussão sobre a tramitação do processo
de Exame para Aproveitamento Extraordinário de Estudos e a aplicação do exame em disciplinas
de caráter prático fosse levada às reuniões do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação
e do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia de Computação. 6. Discussão sobre o
uso de recursos do Departamento de Computação. A professora Analúcia SchiafHno f\4orales
passou a palavra à professora Luciana Bolan Frigo que informou que a STAE Gabriela Svillen
havia encaminhado e-mail informando que a destinação de recursos da rubrica de material
permanente deveria ocorrer até o dia vinte e nove de setembro de dois míl e dezoito e sugerindo,
por essa razão, a transferência dos recursos da rubrica de material permanente para a rubrica de
diárias e passagens. A professora Analúcia Schiaffino Mordes sugeriu a transferência dos
recursos da rubrica de material permanente para a rubrica de diárias e passagens, tendo em vista o
prazo diminuto para a realização de processos de compra e a falta de espaço físico para alocar
novos equipamentos. Ainda sugeriu que, posteriormente, fossem criados critérios para a
utilização desse recurso sob a última rubrica. Em discussão, o professor Fabrício de Oliveira
Ourique expôs que, tendo em vista o histórico do Campus Araranguá, a falta de espaço físico não
seria uma justificativa para a transferência entre rubricas. A professora Analúcia Schiaffino
Mordes informou que a Direção do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde encontrava-se com
poucos recursos para a concessão de diárias e passagens, a que o professor Marmelo Daniel
Berejuck deu prosseguimento afirmando que deixou de solicitar.passagens pela razão exposta
pela professora Analúcia Schiaffino Mordes. O professor Alvaro Judo Pereira Franco
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mencionou que três equipes participantes do prometo "Treinamentos para a Maratona de
Programação" organizado por professores do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, estavam
participando da Maratona de Programação promovida pelo Instituto de Matemática e Estatística
da Universidade de São Paulo e que a etapa final do evento seria na cidade de Salvador, Bahia. A
professora Analúcia SchiafHino Mordes questionou os presentes sobre sugestões para a
destinação dos recursos. O professor Fábio Rodrigues de La Rocha sugeriu que o recurso fosse
utilizado para financiar diárias e passagens quando não houvesse a possibilidade de solicitar à
Universidade Federal de Santa Catarina, tendo em vista o prazo entre a inscrição e a realização do
evento. O professor Trago Oliveira Weber sugeriu a criação de uma comissão permanente para
auxiliar na gestão dos recursos do Departamento de Computação. O professor Fabrício de
Oliveira Ourique questionou os presentes sobre o encaminhamento do item de pauta. O professor
Ricardo Alexandre Reinaldo de Mordes respondeu que havia três encaminhamentos possíveis: l.
Transferir o recurso da rubrica de material permanente para a rubrica de diárias e passagens; 2.
Utilizar o recurso para a compra de material permanente e 3. Utilizar o recurso para custear a
viagem à final da Maratona de Programação em Salvador, caso uma equipe representante da
Universidade Federal de Santa Catarina fosse classificada para a final da competição. O professor
Fabrício de Oliveira Ourique questionou até qual data o recurso deveria ser gasto caso fosse
mantido sob a rubrica de material permanente e mencionou o prazo exíguo para realizar uma
licitação. O.professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes sugeriu que o recurso para material
permanente fosse transferido para a rubrica de diárias e passagens, pois não havia tempo hábil
para utilizar o recurso na compra de material permanente. O professor Roderval Marcelino
questionou qual seria o critério para a utilização do recurso caso ocorresse a transferência entre
rubricas, sugerindo que a origem do recurso fosse levada em conta para sua alocação. Em
votação, a transferência do recurso da rubrica de material permanente para a rubrica de diárias e
passagens foi aprovada por unanimidade. 7. Informes. Gerais. O professor Fabrício de Oliveira
Ourique informou que o recurso da Pró-Reitoria de Pesquisa destinado ao Centro de Ciências,
Tecnologias e Saúde que fora dividido entre os departamentos, totalizando 10 mil reais, fora
aprovado, segundo divulgado na página da Pró-Reitoria de Pesquisa, e informou que a Direção
do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde deveria fazer o pedido de compra. O professor
Fabrício de Oliveira Ourique sugeriu que Departamento de Computação fizesse uma consulta
formal ao Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde sobre o andamento do processo de compra. O
professor Fábio Rodrigues De La Rocha questionou os presentes sobre as taxas cobradas pela
Universidade Federal de Santa Catarina em função de recursos provenientes de outras instituições
para o desenvolvimento de projetos da Universidade Federal de Santa Catarina e abriu-se
discussão sobre o tema. Em seguida, a professora Analúcia SchiafHno Mordes informou que os
membros do Departamento de Computação foram convidados pela professora Eliane Pozzebon a
participar de uma reunião sobre Edital n.' 23/2018 - Programa Brasil-Estados Unidos de
Modemização da Educação Superior na Graduação (PMG - EUA) CAPES-CNE-Comissão
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Fulbright. A professora Analúcia Schiaffino Mordes informou ainda que o processo de tradução
da proposta para o Edital ainda estava em andamento e necessitava de mais participantes. O
professor Marmelo Daniel Berejuck informou que o professor Anderson Luiz Fernandes Perfaz
sugerira ao Departamento de Computação criar uma comissão para monitorar a abertura de
editais de fomento. O professor Fábio Rodrigues De La Rocha mencionou que a Pró-Reitoria de
Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina executava trabalho parecido ao da comissão
sugerida, divulgando editais. O professor Marmelo Daniel Berduck informou que a comissão
auxiliaria na escolha e elaboração de propostas para editais. O professor Ricardo Alexandre
Reinaldo de Moraes mencionou que os grupos de pesquisa do Departamento de Computação já
possuíam organização interna para a escolha e elaboração de propostas para editais, que a
Universidade Federal de Santa Catarina já executava o trabalho sugerido para a comissão e que o
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde poderia designar uma comissão a nível de Centro para
exercer a atividade. O professor Roderval Marcelino manifestou interesse em participar da
comissão, caso fosse implementada. Não havendo mais nada a ser discutido, foi dada por
encerrada a reunião às onze horas e oito minutos, da qual, para constar, eu, Anais Brum
Medeiros, assistente em administração da Secretaria Integrada de Departamentos, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentesAJaranguá, 14 de setembro de 201 8.presentes
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