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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO 

 

Ata da 39ª Reunião Ordinária do 
Departamento de Computação, realizada no 
dia 23 de abril de 2020, às 13h30min, via 
plataforma on-line. 

 

No dia vinte e três do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta 1 

minutos, via plataforma on-line, reuniram-se os seguintes professores: Alexandre 2 

Leopoldo Gonçalves, Antônio Carlos Sobieranski, Eliane Pozzebon, Fábio Rodrigues de La 3 

Rocha, Fabrício de Oliveira Ourique, Jim Lau, Luciana Bolan Frigo, Martín Augusto Gagliotti 4 

Vigil, Olga Yevseyeva, Roderval Marcelino e participação do professor Rodrigo Vinícius 5 

Mendonça, sob a presidência do professor Martin Augusto Gagliotti Vigil. Havendo 6 

quórum, o professor Martín iniciou a reunião desejando boas vindas aos presentes e 7 

iniciou as atividades questionando se havia interesse dos conselheiros em alterar a ordem 8 

dos itens de pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi colocada em votação, sendo 9 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi dado início à apreciação dos itens de pauta. 10 

1. Apreciação e votação do relatório da Terceira avaliação parcial de desempenho do 11 

estágio probatório do servidor Martín Augusto Gagliotti Vigil. Relator: prof. Fabrício 12 

Ouriques. O professor Martín se retirou da sala para leitura do parecer. O professor 13 

Fabrício leu o parecer favorável à aprovação do terceiro relatório de estágio probatório do 14 

professor Martín. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em votação, sendo 15 

aprovado por unanimidade.  2. Apreciação e votação da Progressão funcional horizontal 16 

de docente em estágio probatório do servidor Martín Augusto Gagliotti Vigil. Relator: 17 

prof. Fabrício Ouriques. O professor Fabrício leu o parecer favorável a aprovação da 18 

progressão funcional em estágio probatório do professor Martín. Não havendo discussão, 19 

o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Apreciação e 20 

votação do relatório da terceira avaliação de desempenho do estágio probatório do 21 

servidor Jim Lau. Relator: prof.  Roderval Marcelino. O professor Jim Lau se retirou da sala 22 

para leitura do parecer. O professor Roderval leu o parecer favorável à aprovação do 23 

terceiro relatório de estágio probatório do professor Jim Lau. Não havendo discussão, o 24 

parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e 25 

votação da progressão funcional horizontal de docente em estágio probatório do 26 

servidor Jim Lau. Relator: prof. Roderval Marcelino. O professor Roderval leu o parecer 27 

favorável a progressão funcional em estágio probatório do professor Jim Lau. Não havendo 28 

discussão, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5. 29 

Apreciação e votação do relatório da terceira avaliação de desempenho do estágio 30 

probatório do servidor Antônio Sobieranski. Relator: prof. Ricardo Moraes. O professor 31 

Ricardo, relator do item, não pôde comparecer a reunião, portanto o item será apreciado 32 

em outra reunião. 6. Apreciação e votação da progressão funcional horizontal de docente 33 
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em estágio probatório do servidor Antônio Sobieranski. Relator: prof. Ricardo Moraes. 34 

O professor Ricardo, relator do item, não pôde comparecer a reunião, portanto o item será 35 

apreciado em outra reunião. 7. Indicação e votação para coordenador de pesquisa do 36 

Departamento de Computação. O professor Roderval Marcelino colocou o seu nome a 37 

disposição para ser coordenador de pesquisa do DEC. A indicação do professor Roderval 38 

foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 8. Indicação de suplente para 39 

colegiado do curso de Engenharia de Energia. O professor Fábio Rodrigues de La Rocha 40 

colocou o seu nome a disposição para ser representante suplente do colegiado do curso 41 

de Engenharia de Energia. A indicação do professor Fábio foi colocada em votação, sendo 42 

aprovada por unanimidade. 9. Apreciação e votação da ata da 21ª reunião extraordinária 43 

do Departamento de Computação. Foi colocada em apreciação a ata da reunião da 21ª 44 

reunião extraordinária do DEC, encaminhada previamente aos membros do departamento 45 

e não havendo nenhuma solicitação de inclusão ou modificação, foi colocada em votação, 46 

sendo aprovada por unanimidade. 10. Apreciação e votação da ata da 27ª reunião 47 

extraordinária do Departamento de Computação. Foi colocada em apreciação a ata da 48 

27ª reunião extraordinária do DEC, encaminhada previamente aos membros do 49 

departamento e não havendo nenhuma solicitação de inclusão ou modificação, foi 50 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 11. Apreciação e votação da ata 51 

da 38ª reunião ordinária do Departamento de Computação. Foi colocada em apreciação 52 

a ata da 38ª reunião ordinária do DEC, encaminhada previamente aos membros do 53 

departamento e não havendo nenhuma solicitação de inclusão ou modificação, foi 54 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 12. Apreciação e votação do 55 

parecer da coordenação de extensão do projeto de extensão. Título: “Pandemia do 56 

Coronavírus: Ações estratégicas de enfrentamento como responsabilidade social de uma 57 

Universidade Pública”. Participação da Prof. Luciana Frigo. Aprovado ad referendum. 58 

Coordenador: Roger Flores Ceccon. Relator: Professor Jim Lau. A participação da 59 

professora Luciana Bolan Frigo no referido projeto de extensão foi aprovada ad 60 

referendum pelo coordenador de extensão Jim Lau. O parecer favorável à aprovação foi 61 

enviado previamente aos membros do departamento. Não havendo discussão, o parecer 62 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 13. Apreciação e votação do 63 

parecer da coordenação de extensão do projeto de extensão. Título: “III Simpósio de Pós-64 

Graduação em Energia e Sustentabilidade”. Participação do prof. Participação do Prof. 65 

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes. Aprovado ad referendum. Coordenadora: Kátia 66 

Cilene Rodrigues Madruga. Relator: Professor Jim Lau. A participação do professor 67 

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes no referido projeto de extensão foi aprovada ad 68 

referendum pelo coordenador de extensão Jim Lau. O parecer favorável à aprovação foi 69 

enviado previamente aos membros do departamento. Não havendo discussão, o parecer 70 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 14. Informes Gerais. O 71 

professor Martin sugeriu que as reuniões ordinárias do DEC ocorram na última ou na 72 

penúltima quarta-feira de cada mês. O professor Alexandre perguntou se é possível 73 
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agendar as reuniões para um dia da semana diferente em cada mês porque no terceiro 74 

trimestre ele terá muitos compromissos nas quartas-feiras. O professor Jim Lau disse que 75 

é possível fixar as reuniões em um mesmo dia da semana e em casos excepcionais a data 76 

da reunião pode ser alterada. O professor Martín então falou que tentará marcar as 77 

reuniões ordinárias na penúltima semana de cada mês, preferencialmente na quarta-feira. 78 

O professor Martín perguntou aos professores que participaram da reunião do conselho 79 

do CTS se há alguma previsão de data de retorno das aulas, o professor Antônio respondeu 80 

que ainda não há definição de quando ocorrerá o retorno das aulas. Não havendo, mais 81 

nada a ser discutido, foi dada por encerrada a reunião às 14h35min, da qual, para constar, 82 

eu, Camila Farias Weschenfelder, assistente em administração da Secretaria Integrada de 83 

Departamento, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. 84 

Araranguá, 23 de abril de 2020.85 
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