
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO    
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 01/2012               Data: 14/03/2012               Horário: 15h00min               Local: Sala 216 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Dante Barone, Érika Fernandes Cota, 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 
Mateus Bisotto Nunes. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Flávio Rech Wagner e André Inácio Reis e o representante discente Alexandre Júnior da Costa 

 
1. Aprovação das Atas das reuniões 14/2011 e 15/2011. 
Foram aprovadas as atas da reunião 14/2011, realizada em 29/11/2011, e da reunião 15/2011, realizada em 
08/12/2011. As atas deverão ser assinadas pelos membros do Colegiado que estiveram presentes naquelas 
reuniões. 
2. Afastamentos do País 
Foram referendadas as autorizações dos seguintes pedidos de afastamento: 
- Prof. Alexandre da Silva Carissimi,  no período de 26 de janeiro a 05 de fevereiro de 2012, incluindo 
deslocamento, para realizar missão de cooperação científica no “Laboratoire d' Informatique de Grenoble - LIG”, 
em Grenoble, França. Não havia encargos didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. Anderson Maciel,  no período de 02 a 12 de fevereiro de 2012, incluindo trânsito, para visita ao Center for 
Modeling, Simulation and Imaging in Medicine, do Renssealer Polytechnic Institute (RPI), em Troy – NY, Estados 
Unidos, e apresentação de trabalho na conferência Medicine Meets Virtual Reality (MMVR19/NextMed),  em 
Newport Beach – CA, Estados Unidos. Não havia encargos didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. Anderson Maciel, no período de 02 a 11 de março de 2012, incluindo trânsito, para participação na 
conferência IEEE Virtual Reality e no IEEE Symposium on 3D User Interfaces 2012, no qual apresentará trabalho. 
Os dois eventos foram realizados em Costa Mesa, Califórnia, Estados Unidos. Os cronogramas das disciplinas sob a 
responsabilidade do docente preveem este afastamento sem prejuízo do cumprimento da carga horária total. 
- Prof. André Inácio Reis,  no período de 17 a 25 de janeiro de 2012, incluindo trânsito, para participação em 
reunião do Projeto Synaptic, do qual é coordenador, no IMEC, em Leuven, na Bélgica. Não havia encargos 
didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. André Inácio Reis, no período de 16 a 27 de março de 2012, incluindo trânsito, para participação no 
International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), em Santa Clara, nos Estados Unidos. Seus encargos 
didáticos ficarão sob  a responsabilidade do Prof. Renato Perez Ribas. 
- Prof. Dante Augusto Couto Barone,  no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2012, incluindo trânsito, para 
realização de visita técnica ao Departamento de Ciência da Computação e Inteligência Artificial, na Universidade 
de Granada, Espanha, e à Copenhagen University College of Engineering, em Copenhague, Dinamarca. Não havia 
encargos didáticos por ser período de férias letivas. 
- Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 26 de novembro a 12 de dezembro de 2011, 
incluindo trânsito, para participação e apresentação de trabalho no evento SERESSA – International School on the 
Effects of Radiation on Embedded Systems for Space Applications, em Toulouse, e realização de visita técnica à 
Universidade de Montpellier, ambos na França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos na graduação 
foram suspensos, conforme previsto no cronograma da disciplina. Quanto aos encargos na pós-graduação, as 
aulas foram conduzidas na modalidade de ensino à distância. 
- Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 04 a 17 de março de 2012, incluindo trânsito, para participação na 
CeBIT 2012 (Congresso e Feira Internacional de Informática), em Hannover, Alemanha, e no 43rd International 
ICANN Meeting, em San José, Costa Rica. Não há previsão de encargos didáticos. 
- Profª Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, no período de 04 a 12 de março de 2012, incluindo trânsito, para 
participação no CeBIT 2012 (Congresso e Feira Internacional de Informática), em Hannover, Alemanha. Durante o 
afastamento, seus encargos didáticos foram assumidos pela Profª Érika Fernandes Cota. 
- Prof. João Luiz Dihl Comba,  no período de 21 a 30 de janeiro de 2012, incluindo trânsito, para visita de trabalho 
ao Instituto Politécnico da Universidade de Nova Iorque (NYU-Poly), nos Estados Unidos. Não havia encargos 
didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira, no período de 14 a 22 de abril de 2012, incluindo trânsito, para participar 
de reunião do Projeto SALUS-CYTED, a ser realizada na Universidade do Porto, em Portugal. Os cronogramas das 
disciplinas INF01124 e CMP112 prevêem o cumprimento dos encargos didáticos sem substituição no período do 
afastamento.  
- Prof. José Valdeni de Lima, no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011, incluindo trânsito, para 
participação em reunião do projeto STIC AmSud LWM – Learning While Moving e no Congresso Internacional de 
Informática na Educação – TISE 2011, ambos em Santiago, no Chile. Durante o afastamento, seus encargos na 
graduação foram assumidos pelo Prof. Roberto Cabral de Mello Borges. 
- Prof. José Valdeni de Lima,  no período de 29 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, incluindo trânsito, para 



missão de trabalho do Projeto STIC-AmSud LWM Learning While Moving, no Laboratoire d’Informatique de 
Grenoble, em Grenoble, França. Não havia encargos didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. José Valdeni de Lima, no período de 14 a 21 de abril de 2012, incluindo trânsito, para participar de reunião 
do Projeto SALUS-CYTED, a ser realizada na Universidade do Porto, em Portugal. As atividades didáticas serão 
assumidas pelo Prof. Roberto Cabral de Mello Borges. 
- Prof. Leandro Krug Wives, no período de 14 a 23 de abril de 2012, incluindo trânsito, para participar de reunião 
do Projeto SALUS-CYTED, a ser realizada na Universidade do Porto, em Portugal. Suas atividades didáticas serão 
ministradas na modalidade EAD. 
- Prof.ª Luciana Porcher Nedel, no período de 02 a 11 de março de 2012, incluindo trânsito, para participação na 
conferência IEEE Virtual Reality e no IEEE Symposium on 3D User Interfaces 2012, no qual apresentará trabalho. 
Os dois eventos serão realizados em Costa Mesa, Califórnia, Estados Unidos. Os cronogramas das disciplinas sob a 
responsabilidade da docente prevêem este afastamento sem prejuízo do cumprimento da carga horária total. 
- Prof. Luigi Carro, no período de 21 a 29 de janeiro de 2012, incluindo trânsito, para participação no HIPEAC 
2012, onde apresentará trabalho no DFR 2012 (4th Workshop on Design for Reliability), e participação em reunião 
do Projeto ERA, em Paris, França. Não havia encargos didáticos previstos para o período do afastamento. 
- Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux,  no período de 06 a 25 de janeiro de 2012, incluindo trânsito, para 
missão científica ao Laboratório de Informática de Grenoble (LIG), na Universidade de Grenoble, na França. Não 
havia encargos didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012, incluindo 
trânsito, para participação em reunião do projeto HPC-GA - High Performance Computing for Geophysics 
Applications, em Grenoble, França. Não havia encargos didáticos previstos para o período do afastamento. 
- Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis,  no período de 09 a 17 de dezembro de 2011, incluindo trânsito, para 
participação no evento IEEE ICECS – International Conference on Electronic Circuits and Systems, em Beirute, 
Líbano. Por ocasião do afastamento, as atividades docentes do período 2011/2 já haviam sido concluídas. 
- Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 22 de fevereiro a 03 de março de 2012, incluindo trânsito, para 
visita ao Instituto Politécnico Nacional, na Cidade do México, e participação no IEEE LASCAS 2012 – Latin 
American Symposium on Circuits and Systems, em Playa del Carmen, México. Não havia encargos didáticos por ser 
período de férias letivas. 
- Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 12 a 16 de março de 2012, incluindo trânsito, para participação 
em reunião do grupo de trabalho IFIP WG 10.5, a ser realizada durante o evento Design Automation and Test in 
Europe (DATE 2012), em Dresden, Alemanha. Durante o afastamento, seus encargos didáticos ficarão sob a 
responsabilidade do Prof. Marcelo de Oliveira Johann. 
- Prof. Sérgio Bampi, no período de 28 de fevereiro a 03 de março de 2012, incluindo trânsito, para apresentação 
de artigos científicos no LASCAS 2012 – 3rd Latin American Symposium on Circuits and Systems, promovido pela 
IEEE - International Electronics and Electrical Engineers, em Carmen, Quintana Roo, no México. Não havia 
encargos didáticos por ser período de férias letivas. 
- Prof. Sérgio Bampi, no período de 11 a 23 de março de 2012, incluindo trânsito, para participação no DATE 2012 
(Design, Automation & Test in Europe), em Dresden, Alemanha, e realização de missão de trabalho do Projeto 
CAPES/PROBAL 383/12 (VideoArch 3D – Técnicas Eficientes em Potência para Sistemas Multimídia), no Karlsruhe 
Institute of Technology, em Karlsruhe, Alemanha. Seus encargos didáticos serão assumidos pelos professores 
André Inácio Reis (no período 11 a 15 de março) e Renato Perez Ribas. 
- Prof. Valter Roesler,  no período de 23 a 27 de janeiro de 2012, incluindo trânsito, para participação no evento 
Arab Health, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Não havia encargos didáticos por ser período de férias 
letivas. 
3. Relatório de Estágio Probatório I e plano para Estágio Probatório II do Prof. Marinho Pilla Barcellos  
Com base no relato apresentado pela comissão de estágio probatório, composta pelos professores Nicolas 
Maillard, Marcelo Johann e Valter Roesler, foram aprovados tanto o relatório de atividades no período de 18 
meses iniciado em fevereiro de 2012 quanto o plano de atividades para os próximos 18 meses. 
4. Convite às Profas Maria Aparecida Castro Livi e Maria Aparecida Souto para atuarem como Professor 
Colaborador no Departamento (relato: Prof. Lisbôa) 
Por decisão do Colegiado, o assunto será encaminhado ao Departamento de Informática Teórica, já que as 
atividades das colaboradoras serão exercidas no âmbito de projeto coordenado por professor daquele 
Departamento. 
5. Pedido de transferência temporária para o INA da Profa. Clevi Rapkiewicz (relato: Profa Ingrid) 
A Professora Ingrid Pôrto, presidente da comissão nomeada pelo Chefe do Departamento para analisar o pedido, 
resumiu o conteúdo do documento enviado pela Profa. Clevi, no qual estão indicadas as pretensões da mesma, 
bem como suas aptidões. A comissão deu parecer favorável à aceitação do pedido. Em seguida, diversos 
membros do Colegiado manifestaram suas opiniões a respeito do assunto. Colocado em votação, foi decidido, por 
maioria, indeferir o pedido. 
6. Progressão funcional do Professor Adjunto Marcelo Johann (relato Profa Ingrid) 
O Prof. Johann solicitou progressão na classe de Professor Adjunto, do nível 2 para o nível 3. Ele completou todos 
os requisitos de pontuação requeridos, com excesso, bem como em desempenho didático. O parecer da Comissão 
Avaliadora foi favorável à concessão da progressão e foi aprovado pelo Colegiado. 
7. Nominata de professores para compor a Comissão Examinadora do concurso para Professor Adjunto na área de 



"Algoritmos e Arquitetura de Computadores" (Relato: Prof. Luigi) 
Prof. Luigi informou que ainda não foi possível completar a nominata e solicitou que o assunto fosse retirado da 
pauta. 
8. Destinação da vaga de Professor Adjunto liberada com a posse do Prof. Luigi Carro como Professor Titular 
Foi ratificada pelo Colegiado a decisão de que a vaga liberada com a posse do Prof. Luigi Carro como Professor 
Titular, já ocorrida, será utilizada para chamar o segundo aprovado no concurso para Professor Adjunto na área 
de Algoritmos e Arquitetura de Computadores. 
9. Alteração do leiaute do laboratório 103/75 usado em disciplinas introdutórias (Relato: Prof. Carissimi) 
Foi relatado pelo Chefe do Departamento que alguns professores que utilizam, ou que deveriam utilizar, o 
laboratório 103 do prédio 73 não consideram o leiaute adequado ao ensino das disciplinas introdutórias e, por 
isso, solicitam a alteração do mesmo. O Prof. Carissimi recapitulou as razões que levaram à definição do atual 
leiaute. O Prof. Lisbôa ficou encarregado de fazer uma consulta aos professores que ministram aulas nos 
laboratórios 101, 103 e 105 do prédio 73, com base na qual poderá decidir sobre a manutenção ou não do atual 
leiaute. 
10. Uso de EAD nas disciplinas introdutórias - nomeação de comissão para apresentar o assunto em reunião 
temática do Colegiado (Relato: Prof. Lisbôa) 
O Prof. Lisbôa apresentou as motivações para que seja estudada a possibilidade de disciplinas introdutórias serem 
ministradas, total ou parcialmente, na modalidade EAD. Após discussão, o Prof. Lisbôa ficou encarregado de 
nomear uma comissão de professores para estudar o assunto e, posteriormente, trazer o mesmo para discussão 
em reunião temática do Colegiado. Foi sugerido pelos presentes que sejam incluídos nesta comissão professores 
do Departamento que estejam envolvidos com EAD no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Informática na 
Educação (PGIE), professores das disciplinas introdutórias e o Prof. Renato Ribas, que durante o período em que 
foi Chefe do Departamento iniciou estudos sobre o ensino destas disciplinas.  
11. Renovação de vínculo como pós-doutor de Horacio Enrique Fortunato (relato: Profa Renata) 
O Dr. Horacio Fortunato, que já atuou como pós-doutor junto ao Departamento, sob a orientação do Prof. 
Manuel Menezes de Oliveira Neto, foi contemplado com nova bolsa de pós-doutorado e encaminhou pedido de 
renovação de seu vínculo. Após o relato e discussão do pedido, o Colegiado aprovou a renovação do vínculo. 
12. Assuntos Gerais 
A Profa Érika informou que o grupo de professores que ministram disciplinas na área de engenharia de software 
se reuniu para discutir as disciplinas e a atual habilitação dos docentes do Departamento envolvidos nesta área. 
Foi elaborado um parecer como preparação para uma futura reunião temática do Colegiado.  
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00 e, para constar, foi lavrada a presente ata, 
que depois de aprovada será assinada pelo Chefe do Departamento e pelos demais membros do Colegiado 
presentes à reunião. 
Assinaturas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO
	DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

