
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO                
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 03/2012 Data: 16/05/2012 Horário: 14h30min Local: Sala 216 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Érika Fernandes Cota, Ingrid Eleonora Schreiber 
Jansch Pôrto, João Luiz Dihl Comba, Leandro Krug Wives, Magda Bercht, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do 
Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa (Chefe do Departamento) e os representantes discentes Lucas Herbert Jones e 
Mateus Bisotto Nunes. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. André Inácio Reis, Dante Barone, Flávio Rech Wagner, Luciana Porcher Nedel e Luigi Carro. 

 
1. Aprovação da Ata da reunião 02/2012. 
Foi aprovada a ata da reunião 02/2012, realizada em 11/04/2012, a qual deverá ser assinada pelos membros do Colegiado que 
estiveram presentes àquela reunião. 
2. Afastamentos do País 
Foram referendadas as autorizações para afastamento do País dos seguintes professores: 
Prof. André Inácio Reis, no período de 11 a 22 de maio de 2012, incluindo trânsito, para participação em reunião do comitê 
gestor do projeto Synaptic e em um seminário para PhDs, promovido pelo mesmo projeto, ambos no Politécnico de Milão, na 
Itália. Durante o afastamento, seus encargos didáticos estão sendo ministrados na forma de atividades não presenciais, por 
meio de listas de exercícios aos alunos. O Prof. Renato Perez Ribas ficou responsável pela condução das disciplinas neste 
período e o próprio Prof. André Reis estará disponível para contato por meio eletrônico. 
Prof. Cirano Iochpe, no período de 26 de abril a 03 de maio de 2012, incluindo trânsito, para participar do 17º Encontro Anual 
da ATA – American Telemedicine Association, em San Jose, Califórnia, EUA. Durante o afastamento, os encargos didáticos 
foram substituídos por trabalhos em grupo, através dos quais os alunos tomaram contato com os conteúdos programáticos 
previstos para o período. Em aulas posteriores, este mesmo conteúdo foi retomado pelo professor. 
Prof. Cláudio Fernando Resin Geyer, no período de 05 a 24 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação no Forum 
Brafitec 2012, em Saint-Ettiénne, e missão de trabalho, no âmbito do Projeto Brafitec/Globe-Sud, ao ENSIMAG INP – Institut 
National Polytechnique, em Grenoble, ambos na França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos na graduação 
(disciplina INF01008) consistirão em atividades em laboratório acompanhadas pelo monitor e supervisionadas pelo Prof. 
Alexandre Silva Carissimi. Na pós-graduação (disciplina CMP167), até o dia do afastamento, todas as aulas previstas no 
calendário terão sido ministradas. 
Prof. Dante Augusto Couto Barone, no período de 11 a 27 de maio de 2012, incluindo trânsito, para visita ao Grupo de 
Pesquisa em Processamento de Imagens da Universidade Técnica de Munique (TUM), na Alemanha, e participação na 6ª 
Conferência Internacional de Prosódia na Fala (SP2012), em Shangai, China. Durante o afastamento, os encargos didáticos dos 
dias 15 e 17 de maio serão ministrados na modalidade EAD, conforme já previsto no cronograma da disciplina. Nos dias 22 e 
24 de maio não haverá aulas devido à Semana Acadêmica. 
Profª Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 29 de maio a 10 de junho de 2012, incluindo trânsito, para 
missão de trabalho ao Laboratório LIRMM – Laboratoire d’Informatique de Robotique et de Microélectronique de Montpellier, 
na Universidade de Montpellier, França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos ficarão sob a responsabilidade do 
Prof. Antônio Carlos S. Beck Filho. 
Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 06 a 10 de maio de 2012, incluindo trânsito, para representar oficialmente a UFRGS 
em missão liderada pelo Governador do Estado no Rio Grande do Sul ao Reino Unido, nas cidades de Londres e Aberdeen. O 
Prof. Flávio Wagner não possui encargos didáticos neste Departamento no semestre 2012/1. 
Profª Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Pôrto, no período de 08 a 23 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participar de 
Missão Técnica da APROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores), que irá visitar 
parques tecnológicos em Munique e Berlin, na Alemanha, e participar do Congresso da IASP (International Association of 
Science Parks) em Tallin, Estônia. A substituição dos encargos didáticos – turmas B e C da disciplina INF01107 – será 
comunicada ao Departamento tão logo esteja definida. 
Profª Karin Becker, no período de 22 de junho a 01 de julho de 2012, incluindo trânsito, para participação no IEEE Services 
2012 – World Congress on Services, em Honolulu, Havaí, Estados Unidos. Este evento agrega várias outras conferências, entre 
elas o IEEE ICWS 2012 – International Conference on Web Services e o IEEE SCC 2012 – International Conference on Service 
Computing, nos quais a professora apresentará trabalhos. Durante o afastamento, seus encargos didáticos na graduação 
ficarão sob a responsabilidade dos professores Érika Fernandes Cota e Marcelo Soares Pimenta. 
Prof. Luigi Carro, no período de 26 de maio a 02 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação no ETS 2012 – 
European Test Symposium, em Annecy, França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos ficarão sob a responsabilidade 
do Prof. Antônio Carlos S. Beck Filho. 
Prof. Manuel Menezes de Oliveira Neto, no período de 11 a 28 de maio de 2012, incluindo trânsito, para participação, com 
apresentação de artigo, no EUROGRAPHICS 2012, em Cagliari, Itália, e visita à Universidade Politécnica de Catalúnia, em 
Barcelona, Espanha. Os encargos didáticos com as disciplinas INF01009 – Computação Gráfica e INF01124 – Classificação e 
Pesquisa de Dados serão recuperados posteriormente, conforme previsto nos respectivos cronogramas. A disciplina INF01066 
– Tópicos Especiais em Computação XXII é ministrada em conjunto com o Prof. Horacio Enrique Fortunato, que ficou 
responsável pelos encargos durante o afastamento. Por último, o período de 21 a 25 de maio corresponde à Semana 
Acadêmica, não havendo aulas durante o evento. As atividades na Comissão de Pós-Graduação e no Conselho do CEI, dos 
quais o professor é membro, não serão afetadas com o afastamento. 
Prof. Marcelo Walter, no período de 22 a 30 de setembro de 2012, incluindo trânsito, para visita técnico-científica ao Grupo 
de Visualização Científica e Computação Gráfica da Faculdade de Matemática e Ciências Naturais, na Universidade de 
Groningen, e participação na Assembleia Geral de 2012 do IFIP – International Federation for Information Processing, em 
Amsterdã, ambos na Holanda. A indicação de substituto para seus encargos didáticos será encaminhada ao Departamento tão 



logo seja definida a alocação de encargos do semestre 2012/2. 
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 29 a 31 de maio de 2012, incluindo trânsito, para participação no 
Seminário SEGIB – Secretariado Geral Ibero-americano, em Madri, Espanha. Durante o afastamento, seus encargos didáticos 
ficarão sob a responsabilidade do Prof. Antônio Carlos S. Beck Filho. 
Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 20 a 25 de maio de 2012, incluindo trânsito, para participação no IEEE ISCAS 
2012 - International Symposium on Circuits and Systems, em Seul, Coreia do Sul. Durante o afastamento, o professor não terá 
encargos didáticos, pois o período coincide com a semana acadêmica da UFRGS. 
Prof. Sérgio Bampi, no período de 31 de maio a 08 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação no congresso IEEE 
DAC 2012 – Design Automation Conference, em San Francisco, Estados Unidos. Durante o afastamento, seus encargos 
didáticos ficarão suspensos, sendo recuperados posteriormente, conforme cronograma de atividades da disciplina. 
Prof. Valter Roesler, no período de 18 a 28 de maio de 2012, incluindo trânsito, para participação no TERENA Networking 
Conference 2012 – Trans-European Research and Education Networking Association, em Reykjavík, Islândia. Não haverá 
encargos didáticos durante o afastamento, já que este coincidirá com o período da Semana Acadêmica. Na sexta-feira, dia 18, 
o professor viajará após ministrar suas aulas. 
3. Indicação de Presidente da comissão de acompanhamento de estágio probatório dos professores Antônio Marinho Pilla 
Barcellos e Karin Becker. 
Foi indicado e aprovado pelo Colegiado o nome do Prof. Luigi Carro para assumir a presidência da comissão de 
acompanhamento de estágio probatório dos professores Antônio Marinho Pilla Barcellos e Karin Becker, em substituição ao 
Prof. Nicolas Maillard, que está afastado do País para realizar pós-doutorado. 
4. Convite ao Prof. Carlos Alberto Heuser para atuar como Colaborador Convidado do INA 
O Colegiado autorizou o Chefe do Departamento a convidar o Prof. Carlos Alberto Heuser para atuar como Colaborador 
Convidado do INA. 
5. Progressão funcional de professores Adjuntos 
A Profa Ingrid Pôrto relatou os pedidos de progressão, informando que em ambos os casos os requerentes atingiram a 
pontuação necessária e, consequentemente, a Comissão de Avaliação emitiu pareceres favoráveis às progressões, a saber: 
Prof. Marcelo Johann, de Adjunto 3 para Adjunto 4. 
Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, de Adjunto 3 para Adjunto 4. 
6. Análise e aprovação de relatório parcial sobre o Curso de Especialização em Engenharia de Software, em convênio com o 
SERPRO e com o MPOG. (Relato: Profa Carla Freitas) 
A Profa Carla Freitas, coordenadora do curso, fez uma exposição detalhada sobre o andamento do curso, iniciado em agosto de 
2010 e com final previsto para julho de 2012. O Colegiado aprovou o relatório parcial do curso de Especialização em 
Engenharia de Software. 
7. Nominata de professores para compor a Comissão Examinadora do concurso para Professor Adjunto na área de "Algoritmos, 
Modelos de Linguagens de Programação e Compiladores" (Relato: Prof. João Comba) 
Prof. João Luiz Dihl Comba, presidente da Comissão Examinadora, relatou o processo de busca de membros externos para 
compor a Comissão Examinadora do concurso para Professor Adjunto na área de "Algoritmos, Modelos de Linguagens de 
Programação e Compiladores" e apresentou a nominata dos selecionados para compô-la. O Colegiado aprovou a nominata 
proposta, tendo a Comissão Examinadora ficado assim constituída: 
Membros Locais: 
Presidente - Prof. Dr. João Luiz Dihl Comba (INA/INF/UFRGS) 
Suplente - Profa. Dra. Érika Fernandes Cota (INA/INF/UFRGS) 
Membros externos: 
Prof. Dr. Ricardo Massa Ferreira Lima - (CIN/UFPE) 
Profa Dra. Sulamita Klein (DCC/IM/UFRJ) 
Suplente: Profa Dra. Márcia Rosana Cerioli - (DCC/IM/UFRJ) 
Prof. Comba também informou que a data de abertura do concurso será 6 de agosto de 2012, com encerramento previsto 
para 12 de agosto. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15h27 e, para constar, foi lavrada a presente ata, que depois 
de aprovada será assinada pelo Chefe do Departamento e pelos demais membros do Colegiado presentes à reunião. 
Assinaturas: 
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