
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 09/2011   Data:  09/09/2011  Horário: 12h30min   Local: Sala 216   Prédio: 43412

Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso 
Freitas, Dante Barone, Erika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Ingrid Eleonora Schreiber 
Jansch Porto, Leandro Krug Wives, Luigi Carro, Magda Bercht, Renata de Matos Galante 
(Chefe Substituta do Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa (Chefe do Departamento), e 
os representantes discentes Alexandre Júnior da Costa e Matheus Brenner Lehmann.

Ausência justificada: Profa Luciana Porcher Nedel.

1. Aprovação da Ata da reunião 08/2011.

A ata da reunião 08/2011, realizada em 08/09/2011, foi aprovada e deverá ser assinada pelos membros 
do Colegiado presentes à mesma.

2. Concurso para Professor Titular: discussão e aprovação dos seguintes documentos:
- Definição da Área do Concurso
- 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 para pontuação no Exame dos Títulos e Trabalhos

Foram reapresentadas as minutas dos documentos que definem a área do concurso, bem como as 
disposições e diretrizes para realização do mesmo, elaborados por comissão composta pelos 
Professores Titulares Carlos Alberto Heuser, Philippe Olivier Alexandre Navaux e Flávio Wagner e, 
ainda, pelos chefes dos Departamentos de Informática Teórica e Informática Aplicada, professores 
Tiarajú Asmuz Diverio e Carlos Arthur Lang Lisbôa, respectivamente.

Foi sugerido que a exigência de apresentação de cópias dos trabalhos publicados fosse dispensada 
para professores que apresentassem a relação de trabalhos emitida por documento oficial das 
bibliotecas das instituições.
Os membros da comissão que elaborou os documentos que estavam presentes na reunião explicaram 
que a apresentação de cópias por todos os candidatos visa eliminar distinções entre os candidatos que 
não atuam em instituições onde a biblioteca mantém o registro oficial das publicações e outros. Além 
disto, como podem ser apresentados trabalhos antigos, que não estejam disponíveis em meios 
eletrônicos, nem registrados em bibliotecas, a apresentação de cópia evita problemas nestes casos.
A disposição foi mantida inalterada.

Encerradas as discussões, o conjunto dos documentos, modificados apenas por algumas correções de 
forma, foi submetido a votação, tendo sido aprovado com 13 (treze) votos a favor e 2 (duas) 
abstenções. A versão final dos documentos, em anexo, é parte integrante da presente ata.
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 13h15 e, para constar, foi lavrada a 
presente ata, que depois de aprovada será assinada pelo chefe e pelos demais membros do Colegiado 
presentes à reunião.
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