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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TEÓRICA 

 
Número da ata: 02/2014 Local: Sala 216 Prédio: 43412 Data: 26/05/2014 Horário: 12h 
Presentes: Professores Álvaro Freitas Moreira, Leila Ribeiro, Lucio Mauro Duarte (Chefe 
Substituto do Departamento), Luís da Cunha Lamb, Márcio Dorn, Marcus Rolf Peter Ritt, 
Mariana Luderitz Kolberg, Rodrigo Machado, Rosa Maria Vicari, Tiarajú Asmuz Divério e; 
Luiz Gustavo Frozi de Castro e Souza (representante discente). 
Ausências justificadas: Professores Ana Lúcia Cetertich Bazzan, Aline Villavicencio, Edson 
Prestes e Silva Junior (Chefe do Departamento) e Luciana Salete Buriol. 
 
1 – Aprovação da Ata 01/2014 
Aprovada a Ata 01/2014. 
 
2 – Afastamentos aprovados ad referendum pela Chefia do Departamento 
Foram referendadas as seguintes solicitações de afastamentos do país: 1) prof. Luís da Cunha 
Lamb, solicitação nº 2424, no período de 06 a 13 de abril de 2014, para participar dos 
seguintes cursos de formação no Massachusetts Institute of Technology: "Transforming Your 
Leadership Strategy" nos dias 8 e 9 de abril e "Negotiation for Executives" nos dias 10 e 11 de 
abril – Estados Unidos. Seus encargos didáticos na graduação foram reagendados, sem prejuízo 
para os alunos, pois se trata de disciplina de projeto de pesquisa; 2) prof.ª Rosa Maria Viccari, 
solicitação nº 2444, no período de 01 a 15 de maio de 2014, para participar de um Workshop 
e demais atividades do Centro de Inovação Tecnológica em Conteúdo Digital (CITEC) da 
Universidade de Córdoba – Espanha. Durante o afastamento suas atividades didáticas ficaram 
sob a responsabilidade do prof. Tiarajú Diverio; 3) prof.ª Luciana Salete Buriol, solicitação nº 
2495, no período de 12 a 19 de julho de 2014, para participação na 20ª conferência da IFORS 
– Espanha. Durante o afastamento suas atividades didáticas na graduação já terão encerrado; 4) 
prof.ª Luciana Salete Buriol, solicitação nº 2496, no período de 06 a 16 de maio de 2014, 
para visita que objetiva desenvolver trabalhos dentro do projeto Fondecyt Iniciación 
Nº11121288 de coordenação do prof. Mario Inostronza Ponta – Universidade de Santiago do 
Chile. Durante o afastamento suas atividades didáticas estiveram suspensas; 5) prof. Edson 
Prestes e Silva Junior, solicitação nº 2790, no período de 26 de maio a 09 de junho de 2014, 
para participar de diferentes eventos dentro da conferência IEEE ICRA 2014 – China. Durante 
o afastamento suas atividades didáticas estarão sob a responsabilidade do prof. Rodrigo 
Machado; 6) prof. Álvaro Freitas Moreira, solicitação nº 3069, no período de 08 a 21 de 
maio de 2014, para visita a TU Berlin prevista dentro do plano de trabalho do programa 
UNIBRAL II entre UFRGS e TU Berlin financiado pela CAPES. Não houve aulas nas suas 
disciplinas no período do afastamento, bem como não houve prejuízo para o cumprimento das 
30 aulas semestrais devido à folga no calendário; 7) prof. Luis da Cunha Lamb, solicitação nº 
3170, no período de 06 a 11 de maio de 2014, para participar do evento Microsoft Latin 
American Faculty Summit 2014, realizado em Viña Del Mar, Chile. Seus encargos didáticos na 
graduação foram reagendados, sem prejuízo para os alunos, pois trata-se de uma disciplina de 
projeto de pesquisa.  
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3 – Progressão funcional do prof. Lucio Mauro Duarte 
Foi aprovada a solicitação de progressão funcional do prof. Lucio Mauro Duarte, do nível II 
para o III na classe de Professor Adjunto, conforme parecer favorável emitido pela Comissão 
de Avaliação. 
 
4 – Plano de Trabalho II do Estágio Probatório do prof. Rodrigo Machado 
Foi aprovado o Plano de Trabalho II proposto pelo prof. Rodrigo Machado, referente aos 
últimos 18 meses de seu Estágio Probatório. 
 
5 – Plano de Trabalho II do Estágio Probatório do prof. Márcio Dorn 
Foi aprovado o Plano de Trabalho II proposto pelo prof. Márcio Dorn, referente aos últimos 18 
meses de seu Estágio Probatório. 
 
6 – Convite à prof.ª Rosa Maria Vicari para atuar como colaboradora no Programa de 
Pós-graduação em Informática na Educação – Mestrado Profissional – do Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
A prof.ª Rosa Vicari relatou o convite recebido para participar como docente colaboradora no 
Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação - Mestrado Profissional - do Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Tal convite está embasado por um protocolo de 
cooperação já existente entre UFRGS e IFRS, firmado em 27 de junho de 2011 e com duração 
de 5 anos, com possibilidade de renovação. De acordo com o plano de trabalho apresentado 
pela prof.ª Rosa ao Plenário, não há vínculo formal seu com o Programa do IFRS, apenas 
atuações esporádicas em co-orientações, palestras, reuniões e projetos de pesquisa. Todas estas 
atividades serão desenvolvidas sem colisão com a carga horária do seu regime de trabalho neste 
Departamento e não afetarão suas atividades obrigatórias na UFRGS. Após o relato, colocou-se 
o assunto em votação, sendo que todos os presentes votaram pela aprovação da participação da 
profª. Rosa Vicari como docente colaboradora no referido programa. O Plano de Trabalho 
proposto pela prof.ª Rosa, bem como cópia do Protocolo de Cooperação entre UFRGS e IFRS, 
encontram-se anexos a esta Ata. 
 
A reunião foi encerrada às 12h30min. 
 
Assinaturas: 
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