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ATA DE REUNIÃO DO PLENÁRIO DO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TEÓRICA 

 
Número da ata: 06/2013 Local: Sala 216 Prédio: 43412  Data: 01/11/2013  Horário: 12h 
Presentes: Professores Aline Villavicencio, Leila Ribeiro, Luciana Salete Buriol, Lucio Mauro 
Duarte (Chefe Substituto do Departamento), Márcio Dorn, Mariana Luderitz Kolberg, Paulo 
Fernando Blauth Menezes, Rodrigo Machado, Rosa Maria Viccari e Tiarajú Asmuz Divério; 
Luiz Gustavo Frozi de Castro e Souza (representante discente) 
Ausências Justificadas: Professores Álvaro Freitas Moreira, Ana Lúcia Cetertich Bazzan, 
Edson Prestes e Silva Junior (Chefe do Departamento) e Marcus Rolf Peter Ritt 
 
1 - Aprovação da Ata 05/2013: 
Aprovada a Ata 05/2013. 
 
2 - Afastamentos do país de professores: 
Foram homologadas as seguintes solicitações de afastamento do país, encaminhadas ad 
referendum do Plenário do Departamento: 2.1 Prof. Márcio Dorn, solicitação nº 345, no 
período de 19 a 24 de junho de 2013, para apresentação de artigo no IEEE Congress on 
Evolutionary Computation e participação da Seção de Computação Evolutiva em 
Bioinformática e Biologia Computacional em Cancún, México. Durante o afastamento os 
encargos ficaram sob a responsabilidade do prof. Rodrigo Machado. 2.2 Profª Ana Lúcia 
Cetertich Bazzan, solicitação nº 623, no período de 27 de agosto a 23 de setembro de 2013, 
para participar das seguintes conferências com apresentação de artigos, bem como para uma 
visita técnica à Fac. de Eng. da Univ. do Porto (FEUP), PT.: 1) visita técnica FEUP: 28 a 30 de 
agosto de 2013 2) Evento / Local: ECAL 2013/ Taormina, Itália. Data: 02/09/2013 a 
06/09/2013 Artigo: Comparing Reinforcement Learning and Evolutionary Based Adaptation in 
Population Games. 3) participar do congresso EPIA 2013 na Ilha Terceira, Açores, PT, entre 9 
e 13 de setembro de 2013, com apresentação de dois artigos 4) Evento / Local: MATES E 
SEN-MAS 2013 / Koblenz, Alemanha. Data: 16/09/2013 a 20/09/2013 Artigo: Evolving 
mechanisms in Boolean games (MATES) ETowards a Platform for Testing and Developing 
Privacy-preserving Data Mining Applications for Smart Grids (SEN-MAS). Durante o 
afastamento suas atividades didáticas ocorreram da seguinte maneira: INF 5008 – Prof. Leila 
Ribeiro CMP 236; INF 5004 – as três aulas do período (30/08, 06/09 e 13/09) foram atividades 
à distância e/ou ficaram a cargo do Dr. Andrew Koster (colaborador convidado). 2.3 Prof. Luis 
da Cunha Lamb, solicitação nº 681, no período de 13 a 17 de julho de 2013, para 
participação no simpósio "Microsoft Research Faculty Summit 2013 em Seattle, EUA. Não 
houve encargos didáticos. 2.4 Profª Rosa Maria Viccari, solicitação nº 757, no período de 03 
a 14 de setembro de 2013, para participação no Encontro de Coordenadores de Cátedras 
UNESCO na Educação Superior, ICT em educação e desenvolvimento do ensino em Paris, 
França e participação no EPIA (XVI Portuguese Conference Artificial Intelligence) em Angra 
do Heroísmo, Açores - Portugal. Durante o afastamento suas atividades didáticas ficaram a 
cargo do prof. Tiarajú Asmuz Davério. 2.5 Prof. Luis da Cunha Lamb, solicitação nº 862, no 
período de 01 a 09 de agosto de 2013, para participar do “23rd Internacional Joint Conference 
on Artificial Inteligence (IJCAI 2013), China. Não possui encargos didáticos. 2.6 Prof. 
Marcus Rolf Peter Riff, solicitação nº 872, no período de 01 a 15 de setembro de 2013, para 
missão de trabalho dentro de um projeto de colaboração científica financiado pela CAPES (no 
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programa DGU) com a USP (como universidadecoordenadora no Brasil) e Universitat 
Politècnica de València. Durante o afastamento suas atividades didáticas foram suspensas e 
serão recuperadas no decorrer do semestre. 2.7 Profª Luciana Salete Buriol, solicitação nº 
1001, no período de 04 a 13 de setembro de 2013, para visita ao grupo de pesquisa do 
Professor Cristóbal Miralles, Universidade Politécnica Valência, Espanha e, também, 
participação de conferência na ELAVIO -Escola Ibero-latino-americana. Durante o afastamento 
suas atividades didáticas ficaram a cargo do prof. Luis da Cunha Lamb. 2.8 Profª Leila 
Ribeiro, solicitação nº 1011, no período de 25 de agosto a 01 de setembro de 2013, para 
participação nos eventos: LAFM 2013: Latin American Workshop onFormal Methods; 
CONCUR 2013, 24th International Conference onConcurrency Theory; e TGC 2013 8th 
International Symposium on Trustworthy Global Computing em Buenos Aires, Argentina. 
Durante o afastamento suas atividades didáticas ficaram sob a responsabilidade da profª Ana 
Bazzan e, também, ocorreram através de EAD. 2.9 Prof. Márcio Dorn, solicitação nº 1034, 
no período de 11 a 20 de outubro de 2013, para missão científica cujo principal objetivo foi a 
troca de experiências entre integrantes do grupo de Bioinformática liderado pelo Prof. Dr. 
Mario Inostroza-Ponta/Universidade Santiago de Chile - USACH e o docente do departamento 
de Informática Teórica do INF/UFRGS. Durante o afastamento suas atividades didáticas 
ficaram sob a responsabilidade da prof. Rodrigo Machado. 2.10 Profª Leila Ribeiro, 
solicitação nº 1335, no período de 11 a 22 de outubro de 2013, para discutir sobre tópicos de 
pesquisa conjunta: transformações de modelos, sincronização de modelos e análise de sistemas 
reativos baseada em traduções funtoriais de comportamento em Berlim, Alemanha. Durante o 
afastamento suas atividades didáticas da graduação ficaram sob a responsabilidade da profª Ana 
Bazzan; da pós-graduação, profª Érika Cota. 2.11 Prof. Marcus Rolf Peter Ritt, solicitação nº 
1404, no período de 22 de outubro a 01 de novembro de 2013, para missão no âmbito de um 
projeto Unibral II financiado pela CAPES na TUBerlin para acompanhar e avaliar o convênio 
de dupla diplomação em andamento, planejar a continuação nos próximos dois anos, definir 
ações com o objetivo de tornar o duplo diploma mais atraente para alunos da TU Berlin e 
apresentar a o programa de intercâmbio na TU Berlin, Alemanha. Durante o afastamento suas 
atividades didáticas  ficaram sob a responsabilidade da profª Luciana Buriol. 2.12 Prof. Edson 
Prestes e Silva Junior, solicitação nº 1409, no período de 30 de outubro a 09 de novembro 
de 2013, para participar da conferência IEEE/RSJ International Conference on Intelligent 
Robots and Systems apresentando 2 artigos; coordenar a reunião de trabalho do grupo IEEE 
RAS Ontologies for Robotics and Automation e participar da reunião do grupo IEEE Special 
Interest Group on Humanitarian Technology (IEEE SIGHT) liderado pelo prof. Raj Madhavan. 
Durante o afastamento suas atividades didáticas ficarão a cargo do prof. Rodrigo Machado. 
2.13 Profª Rosa Maria Viccari, solicitação nº 1531, no período de 01 a 11 de dezembro de 
2013, para missão científica de curta duração no exterior para professores da UFRGS junto à 
Faculty of Engineering and Information Technology - University of Technology - Sydney, 
Austrália. Durante o afastamento suas atividades didáticas ficarão a cargo do prof. Tiarajú 
Asmuz Divério.  
 
3 – ação de extensão nº 24747 – Pré-qualificação de tecnologias que promovam a 
qualidade da educação básica 2013 – Edital Geral (nova) 
Foi relatado pelo professor  Blauth (coordenador da ação) que desde 2007 o MEC vem 
lançando editais para pré-qualificar tecnologias educacionais. Docentes do Departamento de 
Informática Teórica têm participado da coordenação de todos os Projetos de Avaliação de 
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Tecnologias Educacionais realizados ou em realização até o momento. A atual equipe 
coordenadora dos editais de pré-qualificação de tecnologias assumiu em 2010. Desde então um 
Edital foi integralmente desenvolvido (concluiu em setembro de 2013), um foi publicado e está 
em andamento (Ação 22232) e outro está em processo de publicação (Ação 24747). O Edital 
correspondente à  Ação 24747 é um edital com duração prevista de 2 anos, sendo o de maior 
valor de quantos o MEC lançou, com valor aproximado de 2,4 milhões de reais. Esse Edital 
deve envolver aproximadamente 120 pessoas, a maioria professores doutores de todo o País. 
Como produto final, a ação propõe-se à geração de um Guia de Tecnologias, ou seja, de uma 
publicação (em papel e/ou em meio eletrônico), a ser utilizada por educadores e/ou gestores 
educacionais, contendo os dados de tecnologias submetidas a um processo avaliativo, 
executado por pessoal capacitado, considerando um conjunto de critérios técnicos, pedagógicos 
e éticos. O processo, que culmina na geração do Guia, inicia com a indicação  
de uma instituição para coordenar a avaliação das tecnologias, no caso, o Instituto de 
Informática - Departamento de Informática Teórica da UFRGS. Após o relato, o Plenário 
aprovou a referida ação. 
 
4 – alteração da ação de extensão nº 22232 – Pré-qualificação de tecnologias que 
promovam a qualidade da educação básica 2012  
Foi relatado pelo professor Blauth (coordenador da ação) que se encontra em andamento 
normal desde 2012 e, a pedido do MEC, teve o seu cronograma revisto. Esta ação antecede e é 
análoga à ação 24747. Após o relato, o Plenário aprovou a alteração no cronograma da ação. 
 
A reunião foi encerrada às 12h30. 
 
 
Assinaturas: 
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