
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO    
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
N° da Ata: 10/2011   Data:  20/10/2011  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, Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, 
Leandro Krug Wives, Luciana Porcher Nedel, Luigi Carro, Magda Bercht, Renata de Matos 
Galante (Chefe Substituta do Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa (Chefe do 
Departamento), e o representante discente Alexandre Júnior da Costa. 
 
Ausência(s) justificada(s): Representante discente Matheus Brenner Lehmann. 
 
1. Aprovação da Ata da reunião 09/2011. 
A ata da reunião 09/2011, realizada em 09/09/2011, foi aprovada e deverá ser assinada pelos membros 
do Colegiado presentes à mesma. 
2. Afastamentos do País 
Foram apresentados e referendados os seguintes afastamentos do País, que já haviam sido 
encaminhados ad-referendum: 
Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 01 a 09 de outubro de 2011, incluindo deslocamento, para 
participação em missão oficial da UFRGS  a diversas instituições de Cingapura, a convite do Reitor e da 
Secretaria de Relações Internacionais. A passagem aérea e as despesas de estadia serão pagas com 
recursos da UFRGS.  
Durante o afastamento do Prof. Flávio não haverá encargos didáticos na graduação e pós-graduação a 
serem cobertos. 
Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira,  no período de 29 de outubro a 04 de novembro de 2011, 
incluindo deslocamento, para participar da Conferência “ER 2011 – 30th International Conference on 
Conceptual Modeling”; apresentação do artigo “Collaboration Recommendation on Academic Social 
Networks” como Keynote Speaker no “WISM – International Workshop on Web Information Systems 
Modeling”  e reuniões do “Steering Committee”, em Bruxelas, Bélgica.        
As atividades didáticas do Prof. Palazzo serão cobertas pelo Prof. Leandro Wives, na Graduação, e na 
Pós-Graduação serão ministradas pelo Prof. Edson Prestes.  
Prof. Manuel Menezes de Oliveira Neto, no período de 05 a 09 de outubro de 2011, incluído o 
deslocamento, para apresentar palestra no evento “Bogotá ACM SIGGRAPH 2011”, em Bogotá na 
Colômbia.  
Não haverá encargos de aulas a serem cobertos, pois o afastamento está inserido no período de 
realização da Semana Acadêmica da UFRGS. 
Profa. Luciana Porcher Nedel, no período de 28 de setembro a 2 de outubro de 2011, incluído o 
deslocamento,  a fim de participar como palestrante convidada no evento “Congresso de Multimedia”, na 
Universidade Militar de Nueva Granada, em Bogotá, Colômbia.  
Durante o afastamento da Profa. Luciana, as atividades didáticas serão suspensas e as aulas 
recuperadas durante a Semana Acadêmica. 
Prof. Dante Augusto Couto Barone, no período de 29 de setembro a 05 de outubro de 2011, incluído 
o deslocamento,  para participação nos seguintes eventos: a) Congresso Latino Americano 
Interdisciplinar para Adolescência de 29 de setembro a 02 de outubro, em Conception, Chile; b) 
Congresso Latino Americano de Odontologia, no período de 03 a 05 de outubro, em Santiago, Chile. 
Durante o afastamento do Prof. Dante, as aulas no período serão ministradas na modalidade EAD.  
Profa. Érika Fernandes Costa, Identificação Única n° 014884526, no período de 22 a 29 de outubro de 
2011, incluindo deslocamento, por motivo de missão de trabalho para participação do evento 
International Conference on Mobile Computing, Applications and Services.(MobiCASE) e Workshop on 
Software Engineering for Mobile Application Development (MSE Workshop), em Santa Monica, Estados 
Unidos, onde apresentará artigo. 
Não há encargos na graduação  a serem cobertos durante o afastamento e os encargos no PPGC serão 
cobertos pelo Prof. Lúcio Duarte. 
Prof. Luciana Porcher Nedel, no período de 9 a 14 de outubro de 2011, incluindo deslocamento, para 
participação no Simposio Latinoamericano sobre Computación Gráfica, Realidad Virtual y 
Procesamiento de Imágenes - CLEI, para apresentação de artigo, em Quito, no Equador. 
As atividades didáticas junto à graduação no período de afastamento estarão sob a responsabilidade do 
Prof. Anderson Maciel.  
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 03 a 05 de novembro de 2011, incluído 
deslocamento, para participar de Reunião do projeto LAGClima – STIC AMSud, a realizar-se no Serviço 
Meteorológico Nacional, em Buenos Aires, Argentina. Seus encargos na graduação estarão sob 
responsabilidade do Prof. Antônio Carlos Beck.  



3. Apreciação do relatório inicial de estágio probatório do Prof. Marcelo Walter (relatora: Profa. Luciana) 
Foi lido o relatório, já aprovado pela comissão de avaliação do estágio probatório composta pelas 
professoras Ingrid, Luciana e Taisy. O Prof. Marcelo Walter cumpriu com todas as atividades previstas 
no plano inicial. Relatório aprovado. 
4. Apreciação do plano para a segunda etapa do estágio probatório do Prof. Marcelo Walter (relatora: 
Profa. Luciana) 
Foi lido o plano, já aprovado pela comissão de avaliação do estágio probatório composta pelas 
professoras Ingrid, Luciana e Taisy, que prevê a continuação das atividades previstas no plano inicial, 
dando sequência ao projeto de pesquisa do Prof. Marcelo Walter. Relatório aprovado. 
5. Definição de pontuação para participação em bancas na progressão de Professor Adjunto 
Tendo em vista que as normas internas para pontuação nos processos de progressão de professores 
Adjuntos do INA não contemplam algumas atividades, a Comissão de Avaliação solicitou que o 
Colegiado definisse esta pontuação. Após discussão do assunto pelo Colegiado e análise da pontuação 
atribuída aos outros tipos de bancas previstas, foi aprovada a inclusão dos seguintes itens: 
- bancas de exame de qualificação de Doutorado = 0,25 ponto por banca 
- bancas de proposta de tese de Doutorado = 1,0 ponto por banca 
6. Progressões funcionais de professores Adjuntos 
Representando a Comissão de Avaliação dos pedidos de progressão de professores Adjuntos, o Prof. 
Lisbôa leu os relatórios da comissão referentes às progressões dos seguintes professores, todos ele 
com pontuação suficiente para a progressão pleiteada: 
6.1. Profa. Érika Fernandes Cota (Adjunto 3 para Adjunto 4) 
Conforme parecer da Comissão para Progressão de Professores Adjuntos, a Profa Érika obteve a 
pontuação necessária para a progressão. A mesma foi aprovada pelo Colegiado, com uma abstenção 
(Profa Érika). 
6.2. Profa. Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt (Adjunto 2 para Adjunto 3) 
Conforme parecer da Comissão para Progressão de Professores Adjuntos, a Profa Fernanda obteve a 
pontuação necessária para a progressão. A mesma foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade. 
6.1. Prof. Marcelo de Oliveira Johann (Adjunto 1 para Adjunto 2) 
Conforme parecer da Comissão para Progressão de Professores Adjuntos, o Prof. Marcelo obteve a 
pontuação necessária para a progressão. A mesma foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade. 
7. Indicação de Banca Examinadora – concurso para professor Titular 
Foi apresentada a proposta para composição da Comissão Examinadora do concurso para Professor 
Titular do Departamento, juntamente com um relato dos procedimentos usados na elaboração da 
nominata, conforme documentos encaminhados antecipadamente aos membros do Colegiado. 
Foi aprovada, com duas abstenções, a composição da Comissão Examinadora, que ficou assim 
constituída: 
Membros internos (professores titulares do Departamento de Informática Aplicada) 
Presidente: Prof. Dr. Carlos Alberto Heuser 
Suplente: Prof. Dr. Phillipe Olivier Alexandre Navaux 
Membros externos (professores titulares de outras universidades) 
Titulares: 
Prof. Dr. Alberto Henrique Frade Laender (UFMG) 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferreira (IME/USP) 
Suplente: 
Prof. Dr. Luiz Fernando Gomes Soares (PUC/RJ) 
8. Diretrizes, disposições e programas dos concursos para professor Adjunto 
As propostas de programas e diretrizes elaboradas por uma comissão interna (composta pelos 
professores já indicados anteriormente para presidente e suplente das bancas examinadoras de cada 
concurso) foram apresentadas, discutidas e aprovadas. 
Os programas aprovados para cada concurso (das áreas de Classificação e Pesquisa de Dados, 
Estruturas de Dados e Engenharia de Software e Modelos e Linguagens de Programação, Algoritmos e 
Compiladores) são válidos tanto para a prova escrita, que será realizada na primeira fase dos concursos 
e tem caráter eliminatório, quanto para a prova didática, que será realizada na segunda fase. 
As diretrizes para pontuação na prova de trabalhos e títulos e as disposições para a defesa da produção 
intelectual são idênticas para os três concursos e iguais às empregadas pelo departamento em 
concursos anteriores. 
9. Datas dos concursos para professor Adjunto 
Prof. Lisbôa apresentou as datas propostas pelos presidentes e suplentes da bancas examinadoras dos 
concursos, que foram complementadas na reunião por proposta do Colegiado para a data de realização 
do terceiro concurso. Após debate, foram aprovadas as datas para início dos concursos, sujeitas a 
adaptações de acordo com a disponibilidade dos membros externos que comporão as bancas 
examinadoras: 
Áreas: Classificação e Pesquisa de Dados, Estruturas de Dados e Engenharia de Software 
Presidente da Banca Examinadora: Profa. Carla Maria Dal Sasso Freitas 
Suplente de Presidente: Profa. Renata de Matos Galante 
Datas previstas para início do concurso: de 16/01/2012 ou 23/01/2012, conforme disponibilidade da 
banca. 
Vagas: 2 (duas) 



Áreas: Modelos e Linguagens de Programação, Algoritmos e Compiladores 
Presidente da Banca Examinadora: Prof. João Dihl Comba 
Suplente de Presidente: Profa. Érika Fernandes Cota 
Data prevista para início do concurso: 06/02/2012 
Vagas: 2 (duas) 
Áreas: Arquitetura de Computadores, Sistemas Operacionais e Algoritmos 
Presidente e suplente ainda não indicados. 
Data prevista para início do concurso: 27/02/2012 ou 05/03/2012, conforme disponibilidade da banca. 
Vagas: 2 (duas) 
9. Assuntos Gerais 
Foi solicitado que não sejam esquecidas as reuniões temáticas previstas no início da atual gestão do 
Colegiado, em especial as que tratarão dos seguintes assuntos: 
- critérios para distribuição de encargos 
- coordenação das disciplinas introdutórias 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 16h46 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. 
 
Assinaturas: 
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