
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 03/2011   Data:  11/05/2011  Horário: 15h30min   Local: Sala 220   Prédio: 43412

Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Erika 
Fernandes Cota, Leandro Krug Wives, Luciana Porcher Nedel, Luigi Carro, Magda Bercht, 
Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa 
(Chefe do Departamento) e o representante discente Cleber Machado. 

Ausência(s) justificada(s): Profs. André Inácio Reis (afastado do país), Dante Augusto Couto 
Barone (Suplente não convocado), Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto e Flávio Rech 
Wagner.

1. Aprovação da Ata da reunião 02/2011.
A ata da reunião 02/2011, realizada em 30/03/2011, foi aprovada e deverá ser assinada pelos 
membros do Colegiado presentes à mesma.

2. Afastamentos do país.
Foi referendada a aprovação prévia dos seguintes afastamentos do país: 
Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 29 de abril a 8 de maio de 2011, para realizar uma 
missão de trabalho na Alemanha, a convite da Secretaria de Relações Internacionais, junto a 
universidades alemãs em Berlim e Munique, organizada pelo DAAD - Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico. Não há atividades didáticas a cobrir. Prof. André Inácio Reis, no 
período de 30 de abril a 15 de maio de 2011, para participação e apresentação de trabalho 
junto ao “GLSVLSI 2011 - 21th Great Lakes Symposia on VLSI”, em Lausanne na Suiça; 
participação de reunião do Projeto Synaptic na sede da empresa Thales em Paris, França e, 
ainda, realizar visita à sede da empresa Nangate, em Herlev, Dinamarca. As atividades 
didáticas ficarão sob a responsabilidade do Prof. Fernando Nascimento.  Prof. Philippe 
Olivier Alexandre Navaux, no período de 17 a 22 de maio de 2011, para participar do 
“Microsoft Research Latin American Faculty Summit 2011”, a realizar-se em Cartagena e 
também participar de uma reunião na Universidad Industrial de Santander - UIS, em 
Bucaramanga, Colômbia. As atividades didáticas do Prof. Navaux serão cobertas pelo Prof. 
Antonio Carlos Beck Filho, na graduação, e pelo Prof. Nicolas Bruno Maillard, na PG. Prof. 
Luigi Carro, no período de 22 a 28 de maio de 2011, para participação e apresentação de 
trabalho no “16th IEEE European Test Symposium - ETS 2011“, a realizar-se em Trondheim, 
Noruega. Não há atividades didáticas a cobrir no período, pois o afastamento está inserido no 
período de realização da Semana Acadêmica da Ufrgs. Prof. Manuel Menezes de Oliveira 
Neto, no período de 31 de maio a 12 de junho de 2011, para realização de visita ao Instituto 
Federal de Tecnologia da Suiça (ETH Zurique) e, ainda, para participação e apresentação de 
trabalho no “Dagstuhl Seminar Scientific Visualization”  a realizar-se em Saarbrücken, 
Alemanha. As aulas da disciplina de tópicos (INF01066) serão ministradas pelo Dr. Horácio 
Enrique Fortunato, pós-doutorando do Departamento, e as demais atividades didáticas serão 
suspensas e recuperadas posteriormente, conforme previsto no cronograma das disciplinas. 
Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 18 a 23 de maio de 2011, 
para realizar visita e apresentar palestra, a convite, à empresa NASA Goddard Space Flight 
Center, em Washington, Estados Unidos da América.  A aula da disciplina de graduação 
INF01175 ficará sob a supervisão da Profa. Érika Fernandes Cota e a de PG terá atividade à 
distância, através do Moodle. 
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Além destes, foram aprovados durante a reunião os seguintes pedidos de afastamento:
Prof. Alexandre da Silva Carissimi, no período de 25 de junho a 3 de julho, incluindo 
deslocamento, para realizar missão de cooperação científica no Laboratoire d´Informatique de 
Grenoble (LIG), França, participando da defesa de doutorado de Christiane Pousa Ribeiro e do 
Workshop conjunto entre o INRIA e a Universidade de Urbana-Champaign. Este afastamento 
está previsto no cronograma das disciplinas e as atividades didáticas estarão suspensas 
durante este período.    Prof. Marcelo Soares Pimenta, no período de 29 de junho a 02 de 
julho de 2011, para participar de reunião de pesquisa no âmbito do Projeto SALUS-CYTED-
CNPq, em Montevidéu, Uruguai. Os encargos de aulas do Prof. Pimenta no período realizados 
à distância por intermédio do ambiente Moodle.

3. Plano de Trabalho I de estágio probatório do Prof. Anderson Maciel (Relatora: Profa. 
Luciana Nedel).
Foi aprovado o plano de trabalho referente aos primeiros dezoito meses de estágio probatório 
do professor Anderson Maciel.

4. Proposta de permuta de vaga com Universidade Federal de Campina Grande - PB 
(Relato: Prof. Lisbôa).
Foi relatado o pedido de análise da possibilidade de redistribuição de vagas envolvendo a 
permuta de um Professor Adjunto lotado na Universidade Federal de Campina Grande por 
uma vaga em aberto do Departamento de Informática Aplicada. O Colegiado relacionou 
diversos aspectos considerados como vantagens e desvantagens da redistribuição. Após 
debatidos os mesmos, o Colegiado votou, por maioria, pela recusa da proposta, privilegiando a 
admissão de docentes através de concursos públicos. Foi solicitado que as providências para 
a realização dos concursos para suprir as vagas em aberto no departamento sejam 
aceleradas.

5. Regulamentação de concursos para Prof. Titular (Relato: Profs. Flávio/Lisbôa).
O relato do Prof. Flávio sobre o andamento da regulamentação para realização de concursos 
para o provimento de cargos de Professor Titular, enviado por mensagem aos membros do 
Colegiado foi lido e comentado. O assunto ainda se encontra em tramitação nos órgãos 
colegiados da Universidade e ainda não há decisão definitiva.

6. Composição da Comissão de Progressão de Professores Adjuntos (Relato: Prof. 
Lisbôa).
Tendo em vista a entrada em licença-prêmio do Prof. Carlos Alberto Heuser, atual Presidente 
da Comissão de Progressão de Professores Adjuntos do departamento, foi proposta pelo 
Chefe do Departamento a nova composição da mesma: Presidente: Prof. Philippe Olivier 
Alexandre Navaux, demais membros: Profa Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto e Prof. 
Carlos Arthur Lang Lisbôa. A proposta foi aprovada.

7. Assuntos gerais.
7.1. O representante discente no Colegiado INA informou que está encerrando seu mandato, 
tendo em vista a realização de eleições para a Diretoria do DACOMP. O Colegiado agradeceu 
a colaboração do mesmo durante seu mandato.

7.2. Alternativas para ensino da disciplina INF01040 usando EAD, assunto já discutido em 
gestões anteriores, foram debatidos preliminarmente, sendo a discussão mais profunda 
deixada para uma das reuniões temáticas do Colegiado, em futuro próximo.

Não havendo mais assunto a tratar, a reunião foi encerrada às 17h05 e, para constar, foi 
lavrada a presente ata, que depois de aprovada vai assinada pelo chefe e pelos demais 
membros do colegiado presentes à reunião.
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