
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 05/2011   Data:  06/07/2011  Horário: 15h30min   Local: Sala 216   Prédio: 43412

Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso 
Freitas, Erika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Leandro Krug Wives, Luciana Porcher 
Nedel, Luigi Carro, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do Departamento) e Carlos 
Arthur Lang Lisbôa (Chefe do Departamento) e o representante discente Matheus Brenner 
Lehmann.

Ausência(s) justificada(s): Profs. Dante Augusto Couto Barone, Ingrid Eleonora Schreiber 
Jansch Porto e Magda Bercht e o representante discente Felipe Tanus.

1. Aprovação da Ata da reunião 04/2011.
A ata da reunião 04/2011, realizada em 08/06/2011, 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. Valter Roesler, no período de 21 a 25 de junho de 2011, em missão de trabalho 
para participar do evento da Rede Clara (Rede Latino Americana) e RNP (Rede Nacional de 
Pesquisa), com apresentação do projeto denominado Mcont (Sistema de Multiconferência Web 
e Dispositivos Móveis), promovida pela Universidad José Cecilio del Valle, em Tegucigalpa, 
Honduras. Durante o afastamento do Prof. Valter, seus encargos docentes ficarão sob a 
responsabilidade do Prof. Antonio Carlos Schneider Beck Filho.

Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 10 a 13 de julho de 2011, em 
missão de trabalho para participar na avaliação de projetos do programa PAE do MINCYT, 
Ministério de Ciência e Tecnologia, Buenos Aires, Argentina. Não existem encargos didáticos 
no período. 

Prof. Jacob Scharcanski, no período de 08 a 16 de setembro de 2011, em missão de 
trabalho para apresentar um artigo aceito no congresso internacional IEEE ICIP 2011 (2011 
IEEE International Conference on Image Processing), em Bruxelas (Bélgica), e realizar missão 
de trabalho na Vrije Universiteit Brussel (Bruxelas, Bélgica). Durante o período do afastamento, 
os alunos de INF01046 terão um trabalho em grupo para desenvolver e duas aulas de 
exercícios a serem feitos com auxílio do monitor da disciplina. O Prof. Valter Roesler 
supervisionará as atividades do monitor no período. Em CMP233, duas aulas serão 
antecipadas e os alunos terão um trabalho prático para desenvolver durante o período do 
afastamento. 

Prof. Luigi Carro, de 11 a 24 de julho de 2011, em missão de trabalho para 
participação no IOLTS 2011 (International On-Line Test Symposium), onde apresentará artigo, 
seguido de participação em SAMOS XI, do qual é o Coordenador do Comitê de Programa. 
Após, participará da reunião do Projeto ERA em Athenas. Os encargos de aulas do professor 
Luigi, no período, serão assumidos pelo professor Antonio Carlos Schneider Beck Filho. 

Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 23 a 31 de julho, em 
missão de trabalho para apresentação de trabalhos no evento 2011 IEEE NUCLEAR AND 
SPACE RADIATION EFFECTS CONFERENCE, em Las Vegas, Estados Unidos. Não há 
atividades didáticas previstas para o período de afastamento. 

Profa Luciana Porcher Nedel, no período de 16 a 24 de julho, em missão de trabalho 
para participar, como professora convidada, da Escola de Verão organizada pela Universidad 
Nacional de Colômbia, na cidade de Medelin. Na ocasião, apresentará curso de uma semana 
intitulado “From computer vision to virtual reality”. Não há atividades didáticas previstas para o 
período de afastamento. 

Prof. Dante Augusto Couto Barone, no período de 16 a 28 de agosto de 2011, em 
missão de trabalho para realização de visita técnica na School of Systems Engineering at the 
University of Reading, em Londres, no Reino Unido e participação em evento científico 
intitulado ICEE: An International Conference on Engineering Education, em Belfast, no Reino 
Unido. As atividades didáticas do período serão recuperadas ao longo do semestre.
Além destes, foi também aprovado o seguinte afastamento do País:



Prof. Manuel Menezes de Oliveira Neto, no período de 5 a 14 de agosto de 2011, 
incluindo deslocamento, em missão de trabalho para participar da conferência ACM 
SIGGRAPH 2011, em Vancouver, no Canadá, na qual apresentará dois trabalhos: Domain 
Transform for Edge-Aware Image and Video Processing e CATRA: Interactive Measuring and 
Modeling of Cataracts. Encargos docentes: o afastamento estará previsto no cronograma de 
atividades das disciplinas que ministrará no próximo semestre, as quais ainda não estão 
definidas.

3. Relatório I e Plano de Trabalho II do Professor Cláudio Rosito Jung – relatora: Profa. 
Luciana Nedel.
Foi apresentado o relatório parcial do estágio probatório (novembro/2009 a maio/2011). Foi 
cumprido o previsto no plano: o Prof. Jung ministrou 8 horas de aula por semana, orientou 
alunos de graduação, foi credenciado no PPGC e iniciou a orientação de alunos de pós-
graduação. Também publicou artigos em periódicos nacionais e internacionais. Sua bolsa de 
Pesquisa CNPq foi renovada, ele submeteu projetos para obter recursos e participou de 
bancas, além de ter participado da organização de algumas atividades de extensão. Foi 
membro da ComPesq em substituição ao Prof. Heuser. O plano para a segunda fase do 
estágio (maio/2001 a novembro/2012) está de acordo com as normas, prevendo maior volume 
de encargos na graduação do que na pós-graduação, dependendo da alocação de encargos. 
Prevê também a orientação de alunos e manutenção das atividades de pesquisa em 
andamento, já descritas no relatório da primeira fase, em especial o projeto com a HP.
As relatoras opinaram favoravelmente à aprovação do relatório e do plano e os mesmos foram 
então aprovados por unanimidade no Colegiado.

4. Relatório Final do Curso de Especialização UAB/INF - relato: Prof. Leandro Krug Wives
O curso foi oferecido para professores de ensino de primeiro grau (básico), envolvendo 150 
professores do ensino da rede pública (com poucas exceções), em 5 pólos distribuídos no 
estado. Envolveu professores e alunos de Mestrado e Doutorado e foi muito bem recebido, 
tanto que a comunidade está pedindo nova edição. O curso teve baixa taxa de abandono 
(30%), a maioria durante o trabalho de conclusão (130 iniciaram). É uma boa forma de divulgar 
o INF nos municípios do estado, para captar futuros alunos de graduação. Material 
desenvolvido para o curso está sendo usado em outros projetos envolvendo o ensino. Projeto 
foi muito útil para a comunidade e também para projetos que estão sendo desenvolvidos no 
INF. O relatório foi aprovado por unanimidade.

5. Aproveitamento da Profa Cleví Rapkiewicz (Colégio de Aplicação) em 2011/02 - Profs. 
Lisbôa e Renata
A Profa Clevi foi aprovada em concurso para a Escola Técnica e optou por ficar na UFRGS 
quando da transformação da ET em Instituto Federal. Está lotada no Instituto de Aplicação e 
ministrou aulas em cursos da FACED. Está solicitando seu aproveitamento para ministrar 
disciplinas oferecidas pelo INA no segundo semestre de 2011, pois está sem encargos na 
FACED. A proposta seria ministrar duas turmas de disciplinas introdutórias oferecidas para 
outros cursos e colaborar num projeto de uso de EAD no ensino destas disciplinas. 
Após amplamente discutida a proposta e tendo em vista que não existem encargos disponíveis 
para 2011/02, o Colegiado decidiu pelo não aproveitamento da Profa Cleví.

6. Situação das 5 vagas em aberto no INA e medidas a tomar - Prof. Lisbôa
Atualmente existem seis vagas em aberto no INA, sendo que cinco delas estão sendo usadas 
para contratação de professores substitutos. São elas as vagas dos professores: Maria 
Aparecida Livi –  aposentou-se em 30/12/2009, Maria Aparecida Souto –  aposentou-se em 
18/03/2010, Cora Helena Pinto Ribeiro – aposentou-se em 18/05/2010, José Caino da Silveira 
(exonerado em 22/06/2010), Luis Otávio Alvares (redistribuição de vaga com UFSC em 
16/01/2011 – sem substituto contratado) e Henrique Brodbeck (aposentou-se em 25/03/2011).
Prof. Lisbôa comentou a necessidade de preenchimento destas vagas, tendo em vista a 
possibilidade de remanejo das mesmas, tanto na UFRGS quanto para outras IFEs, em caso de 
não utilização.
Debatido o assunto, foi sugerida a realização de dois concursos separados, com 2 vagas cada 
um. Foi enfatizada a necessidade de ampla divulgação dos concursos, inclusive no exterior.
Os professores Lisbôa e Carissimi foram encarregados de fazer um estudo preliminar das 
necessidades de docentes nas diversas áreas de atuação do INF e trazer as conclusões para 
a primeira reunião temática do Colegiado.



7. Definição de pauta e data para a primeira reunião temática - Prof. Lisbôa
Ficou definido que, dada a proximidade das férias e a urgência do assunto, a primeira reunião 
temática será realizada na próxima 6ª feira, às 15h30, para analisar o relato dos professores 
Lisbôa e Carissimi, que farão levantamento de carências históricas. Idealmente, nesta reunião 
será definida a estratégia para escolha de áreas e elaborada uma proposta a ser levada à 
reunião ordinária de agosto.

8. Situação da alocação de encargos para 2011/02 – Profas Carla e Erika
Existe uma pendência na alocação dos encargos da disciplina de Técnicas Digitais, na qual a 
comissão continuará trabalhando.
A Profa Erika Cota ficou com encargos reduzidos (2 horas) na graduação neste semestre, para fazer 
estágio não remunerado em empresa de desenvolvimento de software, com vistas à aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas que ministra.
O Prof. Luigi Carro foi dispensado de encargos na graduação para se dedicar à organização 
do evento internacional MICRO 44, que será realizado em Porto Alegre e do qual é 
Coordenador Geral. Além disto, ele ministrará uma disciplina na pós-graduação.
A Profa Carla ficou com apenas 4 horas, porque vai substituir o Prof. Comba enquanto este 
não retornar de seu pós-doutorado.
A Profa Renata substituirá em agosto a Profa Viviane, que está retornando de pós-doutorado no 
início de setembro.
O Prof. Ribas vai ministrar as primeiras duas semanas de suas aulas em EAD, pois está 
retornando de pós-doutorado somente no final de agosto.

9. Projeto de Extensão – Edital FINEP 12/2010 – Redes de Inovação. - relato Profa. Luciana 
Nedel
O projeto prevê a capacitação das incubadoras envolvidas no projeto para implantação da 
metodologia CERNE (Centro de Referência para apoio a novos empreendimentos). O projeto 
envolve 15 incubadoras, é coordenado pelo CEI, e incluirá atividades de consultoria, 
participação em feiras e outras, sem remuneração dos professores envolvidos (Ingrid Pôrto – 4 
horas/semana, Luciana Nedel – 3 h/s, Mara Abel - 3 h/s e André Reis -  3 h/s).
O projeto foi aprovado por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17h40 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.

Assinaturas:

Aprovada na reunião de 15/07/2011 do Colegiado do Departamento de Informática Aplicada.
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