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ATA DE REUNIÃO DO PLENÁRIO DO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TEÓRICA 
 

Número da ata: 06/2014 Local: Sala 214 Prédio: 43412 Data: 10/09/2014 Horário: 12h20 
Presentes: Professores Álvaro Freitas Moreira, Edson Prestes e Silva Junior (Chefe do 
Departamento), Leila Ribeiro, Luciana Salete Buriol, Lucio Mauro Duarte (Chefe Substituto do 
Departamento), Luís da Cunha Lamb, Márcio Dorn, Marcus Rolf Peter Ritt, Mariana Luderitz 
Kolberg, Paulo Fernando Blauth Menezes e Rodrigo Machado; e o representante discente Luiz 
Gustavo Frozi de Castro e Souza 
Ausências justificadas: Professores Aline Villavicencio, Rosa Maria Vicari e Tiarajú Asmuz 
Divério  
 
1 – Aprovação da Ata 05/2014: 
Foi aprovada a Ata 05/2014. 
2 – Afastamentos do país: 
Foram referendadas as seguintes solicitações de afastamentos do país, encaminhadas ad 
referendum pela chefia do Departamento: 2.1 Prof. Álvaro Freitas Moreira, solicitação nº 
5946, no período de 10 a 17 de outubro de 2014, para apresentar Tutorial na conferência 
ESWEEK 2014 - Embedded Systems Week, a ser realizada em Nova Delhi, na Índia. Durante o 
afastamento, seus encargos na graduação e na pós-graduação estarão sob a responsabilidade 
dos professores Rodrigo Machado e Luciana Salete Buriol, respectivamente. 2.2 Prof.ª Rosa 
Maria Vicari, solicitação nº 6361, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, para 
participar da IBERAMIA 2014 - Conferência Ibero-Americana de Inteligência Artificial, a ser 
realizada entre 24 e 27 de novembro em Santiago, no Chile, e participar de banca de defesa de 
doutorado na Universidade de Valparaíso, também no Chile. Durante o afastamento, seus 
encargos didáticos na graduação estarão sob a responsabilidade do prof. Tiarajú Asmuz 
Diverio. 2.3 Prof. Luís da Cunha Lamb, solicitação nº 6373, no período de 13 a 20 de 
setembro de 2014, para participar, como organizador, do Seminar on Neural-Symbolic 
Learning and Reasoning, a ser realizado em Dagsthul, na Alemanha. Não há encargos didáticos 
a serem substituídos no semestre 2014/2. 

3 – Diretrizes de Pontuação para a Avaliação de Desempenho Acadêmico e orientações 
sobre a Defesa de Memorial e sobre a Defesa de Tese Acadêmica Inédita para o processo 
avaliativo para Promoção à classe E, denominação Professor Titular: 
O Prof. Edson Prestes relatou que foi nomeada, pela Direção do Instituto de Informática, em 
acordo com as Chefias de Departamento, uma Comissão com a finalidade de definir as 
Diretrizes de Pontuação para a Avaliação de Desempenho Acadêmico, bem como as 
orientações sobre as defesas de Memorial e de Tese Acadêmica inédita a serem utilizadas no 
processo avaliativo para Promoção à Classe E, denominação Professor Titular, que será 
realizado pela Unidade ainda no semestre 2014/2. Tal Comissão, constituída pelos professores 
Philippe Olivier Alexandre Navaux (Presidente - INA), Luigi Carro (INA) e Rosa Maria Vicari 
(INT), apresentou propostas para os respectivos itens, que se encontram anexas a esta ata. A 
partir do que foi sugerido pela Comissão, o Plenário deliberou sobre o assunto. Quanto às 
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Diretrizes de Pontuação, foram discutidas três alterações no material apresentado pela 
Comissão, a saber: 1) Excluir o indicador "Atividades de Ensino no nível de Extensão" que 
havia sido adicionado no Bloco I. Tendo em vista que a Instrução Normativa 554 do Ministério 
da Educação, de 26/04/2000, define como atividades de ensino as "formalmente incluídas nos 
planos de integralização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação da IFE" e que já 
é pontuada a participação em atividades de extensão no Bloco II, foi decidido remover este 
indicador do Bloco I e, para manter a soma dos valores máximos em 64 (já que para ser 
considerado apto o candidato deve ter pelo menos 32 pontos neste Bloco) os 8 pontos 
correspondentes ao indicador excluído foram distribuídos entre os indicadores 3 a 6 
(acrescentando-se 2 pontos ao valor máximo de cada um); 2) Retificar a especificação do 
intervalo de variação das notas de Avaliação Discente, já que este é, na verdade, de 1 a 5, e não 
de 0 a 5, como constou na introdução do Bloco III; 3) Considerando que Chefes de 
Departamento, Coordenadores de Comissões de Graduação e outros cargos na administração da 
UFRGS são membros natos de alguns órgãos colegiados da Universidade e que, por atuarem 
nestes cargos, seus titulares já pontuarão no indicador correspondente, foi aprovado incluir a 
seguinte disposição adicional, no início do Bloco IV: "A pontuação por participação como 
membro de órgãos colegiados somente poderá ser considerada nos casos de participação na 
condição de membro indicado ou eleito. A participação como membro nato não será 
considerada"; e 4) Substituir o termo "semestre" nos 13 indicadores do Bloco IV pelo termo 
"seis meses", visto que os períodos dos mandatos nem sempre correspondem exatamente aos 
semestres do calendário, deixando claro, desta forma, que a pontuação é relativa ao tempo de 
mandato. Quanto às orientações sobre as defesas de Memorial e de Tese Acadêmica inédita, 
não houve reparos, tendo-se mantido a proposta original, a saber, orientações sobre a defesa de 
Memorial iguais as aplicadas no último concurso público para Professor Titular realizado no 
Departamento (conforme Edital nº 8/2011), estando anexas a esta ata, e orientações sobre a 
defesa de Tese Acadêmica inédita iguais as utilizadas nas defesas de tese de doutorado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Computação. A Prof.ª Leila Ribeiro manifestou-se contrária à 
aprovação das propostas por considerar que o assunto não foi analisado e discutido 
suficientemente. Posto em votação, o assunto foi aprovado por maioria do Plenário, tendo-se 
acatado as 4 sugestões de alteração ao texto da proposta original da Comissão. Foi registrado 
um voto contrário. Decidiu-se ainda que, para o próximo processo avaliativo, será composta 
uma Comissão dentro do Departamento de Informática Teórica para analisar de maneira mais 
detalhada o assunto. O texto definitivo, conforme aprovado pelo Plenário, encontra-se anexo a 
esta ata.  
A reunião foi encerrada às 13 horas. 
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