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ATA DA REUNIÃO DO PLENÁRIO DO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TEÓRICA

Número da ata:  06/2011   Local:  Sala 216    Prédio: 43412    Data: 25/08/2011 Horário: 
15h15min
Presentes: Profs. Álvaro Freitas Moreira, Ana Lucia Cetertich Bazzan, Luciana Buriol, Lucio 
Mauro Duarte, Luis da Cunha Lamb, Marcus Rolf Peter Ritt, Mariana Luderitz Kolberg, Paulo 
Blauth Menezes, Rafael Bordini, Rosa Vicari, Tiarajú Diverio (chefe do Dep.). Prof. Substituto: 
Rodrigo Machado.
Representantes discente: Sandra Cristiane Raasch Berwaldt, Lívia Freire Pinto
Convidado: Ronnie Cley de Oliveira Alves (Pós-doutorando colaborador junto ao DIT)
1. Aprovação da ata:
Aprovada a Ata 05/2011.
2. Afastamentos de docentes:
Relatada a solicitação de afastamento do país, encaminhada ad-referendum do Plenário, dos 
Professores: Ana Lúcia Cetertich Bazzan, no período de 03 a 16 de outubro de 2011, 
incluindo trânsito, a fim de apresentar artigo no IEEE ITS em Washington e realizar visita 
técnica na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, situação dos encargos 
docentes no período: INF5004 / CMP236 - durante a semana acadêmica não haverá aula, a 
aula do dia 14/10 será cancelada sem prejuízo para o andamento do semestre, CMP 569 - 
aulas a cargo do Dr. Ronnie Alves com o qual a disciplina está sendo ministrada, os demais 
encargos (orientações e administrativos) serão tratados a distância; Álvaro Freitas Moreira, 
no período de 09 a 22 de setembro de 2011, incluindo trânsito, a fim de participar da missão 
do Projeto UNIBRAL CAPES BERPACIT de cooperação de intercâmbio de alunos entre a 
UFRGS e a Universidade Técnica de Berlim, Alemanha, as atividades didáticas ficarão sob a 
responsabilidade do Prof. Rodrigo Machado; Edson Prestes e Silva Junior, no período de 
23 de setembro a 02 de outubro de 2011, incluindo trânsito, a fim de apresentar artigo na 
conferência IEE/RSJ em San Francisco, EUA, os encargos didáticos do período serão 
recuperados conforme o cronograma do Plano de Ensino.
3. Solicitação de Progressão funcional do Prof. Rafael Heitor Bordini:
Aprovado pelo Plenário o parecer favorável da progressão funcional do Prof. Rafael Heitor 
Bordini na classe de Professor Adjunto do nível 1 para o nível 2, a partir de 07/07/2011.
4. Alteração da solicitação de abertura de concurso para professor Adjunto, decorrente 
da vacância do Prof Roberto da Silva, para solicitação de abertura de concurso para 
Professor Titular:
O Prof. Tiarajú relatou que a solicitação de abertura de concurso de Adjunto foi encaminhada 
depois que as novas normas foram aprovadas pela Universidade, com isso o pedido retornou 
ao Departamento para adequação às novas regras. Por outro lado, a questão da possibilidade 
de concurso para professor Titular se concretizou e o Departamento foi informado da 
possibilidade de ter dois Professores Titulares. Com isso, está sendo proposta a alteração de 
abertura de concurso de Professor Adjunto para Professor Titular, na vaga em vacância pela 
saída do Prof Roberto da Silva. A alteração foi aprovada por unanimidade pelo Plenário.
5. Definição da Área do Concurso para Professor Titular: FUNDAMENTOS DA 
COMPUTACAO E FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
Foi aprovada pela maioria dos votos, com dois votos contrários.
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6. Indicação de uma Comissão para a Elaboração das: - disposições sobre a Defesa e 
arguição de Memorial e orientações sobre as características do Memorial a ser 
arguido;  - disposições sobre a Conferência a ser proferida pelo candidato; - diretrizes 
de pontuação para o Exame dos Títulos e Trabalhos:
Foram designados pelo Plenário os Professores  Tiarajú Diverio, Philippe Navaux e Carlos 
Heuser para compor a referida Comissão.
7. Assuntos Gerais:
a) Foi realizado pelo Departamento o Processo de Seleção para Professor Substituto (Edital 
06/2011-PROGRAD) para o segundo semestre de 2011, tendo como resultado três 
candidatos aprovados, por ordem de classificação: Marnes Augusto Hoff, Marlo Vieira dos 
Santos Vasconcelos e João Vicente Ferreira Lima. 
b) Relatado o encaminhamento `a CPPD da solicitação de progressão funcional na classe de 
Associado nível 1 para a classe de Associado nível 2 do Prof. Paulo Blauth Menezes. 
c) O professor Tiarajú solicitou ao Plenário que seja definida uma política de aproveitamento 
dos alunos de pós-graduação em atividade didática, para que a chefia tenha como se basear 
na aprovação ou não dos pedidos. Observou que nas normas consta que uma disciplina que 
terá um aluno em Atividade Didática, deverá constar tal possibilidade no Plano de Ensino da 
disciplina. O Prof. Tiarajú relatou que o pedido de Atividade Didática foi informatizado, agora 
está no Portal da UFRGS. O referido pedido é iniciado pelo aluno, onde deve constar um 
plano de execução das atividades didáticas juntamente com o professor da disciplina; deve 
haver parecer do orientador e da Chefia do Departamento. 
Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 16h30min.
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