
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO                
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 04/2012 Data: 29/06/2012 Horário: 09h45min Local: Sala 216 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Dante Barone, Érika Fernandes Cota, Ingrid Eleonora 
Schreiber Jansch Pôrto, Leandro Krug Wives, Luciana Porcher Nedel, Luigi Carro, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do 
Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa (Chefe do Departamento) e os representantes discentes Lucas Herbert Jones e 
Mateus Bisotto Nunes. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Carla Maria Dal Sasso Freitas, Flávio Rech Wagner e Magda Bercht. 

 
1. Aprovação da Ata da reunião 03/2012. 
Foi aprovada a ata da reunião 03/2012, realizada em 16/05/2012, a qual deverá ser assinada pelos membros do Colegiado que 
estiveram presentes àquela reunião. 
2. Afastamentos do País 
Foram referendadas as autorizações para afastamento do País dos seguintes professores: 
Prof. André Inácio Reis, no período de 29 de maio a 09 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação no 
International Workshop on Logic & Synthesis (IWLS), em Berkeley, e na Design Automation Conference (DAC), em San 
Francisco, ambos nos Estados Unidos. Quanto aos encargos didáticos, foram fornecidas listas de exercício aos alunos, como 
atividade não presencial. O controle da frequência foi feito pela entrega dos exercícios. O Prof. Renato Perez Ribas ficou 
responsável pelas disciplinas e os alunos foram instruídos a procurá-lo (ou contatar o próprio Prof. André Reis pela Internet) 
em caso de dúvidas de procedimentos. Quanto aos encargos administrativos, o Prof. André Reis esteve respondendo a e-mails 
e acessível online diariamente. 
Prof. Dante Augusto Couto Barone, no período de 13 de julho a 05 de agosto de 2012, incluindo trânsito, para participação 
na 7ª International Conference on Mass Data Analysis of Images and Signals – MDA 2012, em Berlin, na Alemanha; visita 
técnica à University of Oulu, em Oulu, na Finlândia, e participação na International Conference on Engineering Education – 
ICEE 2012, em Turku, também na Finlândia. Não há encargos didáticos a cumprir no período do afastamento. 
Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 11 a 22 de julho de 2012, incluindo trânsito, para participar da 
49th Annual International Nuclear and Space Radiation Effects Conference – NSREC 2012 e reunião técnica com grupo de 
trabalho liderado pela pesquisadora Melanie Berg, ambos em Miami, Estados Unidos. Não há encargos didáticos a cumprir no 
período do afastamento. 
Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 09 a 30 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação em missão técnica da 
ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores), que irá visitar parques 
tecnológicos em Munique e Berlin, na Alemanha, e participar da 29th IASP World Conference (International Association of 
Science Parks), em Tallin, Estônia. O professor participa, também, do 44th International Public ICANN Meeting (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers), em Praga, Rep. Tcheca. O Prof. Flávio Wagner não tem encargos didáticos a 
cumprir neste Departamento no semestre 2012/1. 
Prof. Jacob Scharcanski, no período de 13 a 20 de julho de 2012, incluindo trânsito, para participar, como Professor 
Convidado, da 5ª Escuela de Las Ciencias de Las Imagenes – ECImag 2012, em Santa Fé, na Argentina. Não há encargos 
didáticos a cumprir no período do afastamento. 
Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira, no período de 25 de junho a 02 de julho de 2012, incluindo trânsito, para participar na 
conferência “14th Internacional Conference on Enterprise Information Systems” (ICEIS), em Wroclaw, na Polônia, na qual 
apresentará o artigo “ONTOLOGY SUPPORT FOR HOME CARE PROCESS DESIGN”. Com relação aos encargos docentes, a 
disciplina CMP112 não terá aulas nos dias 25 e 27 de junho, conforme calendário de atividades disponível no Moodle 
Institucional, e no dia 2 de julho será ministrada pelo Prof. Leandro Wives. A disciplina INF01124 não tem aulas previstas para 
este período, conforme o calendário de atividades disponível no Moodle Institucional. 
Prof. José Valdeni de Lima, no período de 16 a 25 de junho de 2012, incluindo trânsito, para missão de trabalho como 
professor visitante à Universidade Pedagógica de Moçambique, em Maputo, Moçambique. Não havia encargos didáticos a 
cumprir no período do afastamento, conforme previsto no cronograma de atividades da disciplina INF01119. 
Prof. Marcelo de Oliveira Johann, no período de 01 a 11 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação no SLIP 2012 
– System Level Interconnect Prediction, evento integrante da 49th Design Automation Conference – DAC, em San Francisco, 
seguido de visita técnica à Texas A & M University, em College Station, ambos nos Estados Unidos. Durante o afastamento, 
seus encargos didáticos com as disciplinas INF01147, INF01151 e MIC63 ficaram sob a responsabilidade do doutorando 
Guilherme Flach, que supervisionou a aplicação de provas.  
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 28 a 30 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação na 
Conferência GISELA – CHAIN a ser realizada na Universidad Autonoma de Mexico (UNAM), na Cidade do México. Durante o 
afastamento, seus encargos didáticos estarão sob a responsabilidade do Prof. Antônio Carlos S. Beck Filho. 
Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 30 de maio a 14 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação no 
Fórum Brafitec, em Saint-Ettiénne, visita ao Instituto Politécnico de Montpellier e visita ao Instituto Politécnico de Nice, ambos 
na França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos ficaram sob a responsabilidade do Prof. Marcelo de Oliveira 
Johann, nos dia 31 de maio, 12 e 14 de junho. Na semana de 4 a 8 de junho as aulas foram interrompidas, ficando os alunos da 
graduação com tempo disponível para trabalhar, com auxílio de bolsista, no projeto da disciplina.  
Rubricas: 
 
 
 
 
 



Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 17 a 23 de junho de 2012, incluindo trânsito, para participação na 10th IEEE 
International NEWCAS Conference, em Montreal, Canadá. Durante o afastamento, seus encargos didáticos ficaram sob a 
responsabilidade do Prof. Marcelo de Oliveira Johan. 
Prof. Valter Roesler, no período de 30 de junho a 05 de julho de 2012, incluindo trânsito, para apresentação de trabalho na 
Conferência TICAL 2012 – Tecnologias da Informação e Comunicação da América Latina, em Lima, no Peru. Não há encargos 
didáticos a cumprir no período do afastamento. 
3. Alocação de encargos 2012/02: pendências e conclusão (Relato Profa Érika) 
Profa Érika relatou os principais conflitos surgidos durante o processo de alocação e as soluções que foram acordadas com os 
professores envolvidos, a maioria referente ao rodízio entre vários professores que desejam ministrar uma mesma disciplina. 
Informou, ainda, que o rodízio tem sido válido por um semestre, ou seja, a cada semestre um professor diferente assume a 
disciplina. Por sugestão da Profa Érika, o Colegiado definiu que, nos casos de rodízio devido ao excesso de interessados em 
ministrar a mesma disciplina, o professor que declinar de ministrar a disciplina no semestre que lhe caberia “passa para o fim 
da fila do rodízio”, a menos que os participantes do rodízio cheguem a um acordo que altere este procedimento. Relatou 
também que foram resolvidos todos os casos de disciplinas para as quais não havia nenhum candidato, que estão refletidos na 
planilha de alocação. Os professores Carissimi e Luigi propuseram à comissão de encargos que, a partir do semestre 2013/1, 
também seja adotado rodízio para disciplinas obrigatórias para as quais sistematicamente não haja docentes interessados, 
como é o caso de Sistemas Operacionais II, Compiladores, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e outras. A comissão 
de encargos se propôs a estudar uma forma de implantar esta sugestão. Foi informado, também, que os professores Flávio 
Wagner e Mara Abel solicitaram liberação de encargos na graduação devido ao grande número de compromissos fora do INF 
que estão tendo em função do processo de implantação do Parque Tecnológico da UFRGS, que está em andamento. Da 
mesma forma, a Profa Ingrid Porto solicitou liberação de encargos pelas mesmas razões e pelo acúmulo de atividades na 
direção do CEI e do Parque Tecnológico. Tais atividades dificultam enormemente a organização e o bom andamento das 
disciplinas alocadas a estes professores, afetando inclusive os encargos de outros professores do departamento. Após análise 
e reorganização dos encargos foi possível atender aos três pedidos de liberação. Outros professores também ficaram, 
excepcionalmente, sem encargos totais para 2012/2 por diversos motivos. Todos os professores que tiveram redução parcial 
ou total de encargos poderão ser convidados a substituir colegas eventualmente, em caso de necessidade. 
4.Relatório e Plano de Estágio Probatório do Prof. Antônio Carlos Beck Filho (relato Prof. Lisbôa) 
Como presidente da comissão de estágio probatório do Prof. Antônio Carlos Beck Filho, o Prof. Lisbôa informou que o relatório 
referente ao primeiro período de 18 meses de estágio mostra que o Prof. Beck Filho cumpriu e superou as atividades previstas 
em seu plano de trabalho inicial. Quanto ao plano de trabalho para os próximos 18 meses, está de acordo com o esperado, 
abrangendo atividades didáticas, orientação de alunos, publicação de livro e trabalhos científicos, além de atuação em projeto 
de pesquisa. Encerrado o relato, e depois de comentados, tanto o relatório quanto o plano foram aprovados pelo Colegiado. 
5. Relatório do primeiro período e solicitação de renovação de vínculo como pós-doutoranda de Lucinéia Heloisa Thom (Relato 
Prof. Leandro) 
Prof. Leandro apresentou parecer favorável à aprovação do relatório referente ao primeiro ano de atividade como pós-
doutoranda atuando no Departamento de Informática Aplicada de Lucinéia Heloisa Thom, bem como à renovação de seu 
vínculo como pós-doutoranda por mais um ano. Depois de comentado o relato, tanto o relatório como a renovação do vínculo 
foram aprovados. 
6. Progressão Funcional do professor Adjunto Antônio Carlos Beck Filho (Relato Profa Ingrid) 
Representando a Comissão de Progressão de Professores Adjuntos do Departamento, a Profa Ingrid relatou a solicitação de 
progressão do Prof. Antônio Carlos Beck Filho, do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto. Durante o período de 2 anos 
avaliado, o qual inclui o tempo em que o Prof. Beck Filho atuou como docente na Universidade Federal de Santa Maria, ele 
obteve pontuação superior à mínima necessária para a progressão, tanto nos quesitos refrentes a ensino quanto aos de 
produção intelectual, razão pela qual o parecer da Comissão foi favorável à progressão. Após comentários dos presentes, o 
Colegiado aprovou o pedido de progressão. 
7. Plano de trabalho do Prof. Carlos Alberto Heuser para atuar como Colaborador Convidado do INA (Relato Prof. Lisbôa) 
Prof. Lisbôa informou que o Plano de Trabalho do Prof. Heuser para atuar como Prof. Colaborador no Departamento abrenge 
um período de 4 anos, durante o qual o mesmo estará envolvido com um projeto de pesquisa, orientação de alunos de 
mestrado e doutorado e colaboração na condução de disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Computação relacionadas 
à sua área de pesquisa. Manifestou-se favorável à aprovação do Plano de Trabalho, o que foi confirmado pelo Colegiado. 
8. Comissão de Progressão de Professores Adjuntos: substituição (Relato Prof. Lisbôa) 
O Prof. Lisbôa informou que está solicitando exoneração da Comissão de Progressão de Professores Adjuntos do 
Departamento e indicando para substituí-lo o Prof. Daltro José Nunes. Tanto a exoneração quanto a indicação do novo 
membro da comissão foram aprovados pelo Colegiado, com abstenção do Prof. Lisbôa. A nova Comissão fica, portanto, assim 
constituída: Prof. Phillipe Olivier Alexandre Navaux (Presidente), Profa Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Pôrto e Prof. Daltro 
José Nunes. 
9. Prorrogação de afastamento do país do Prof. Nicolas Maillard, para realização de Pós-Doutorado, até o dia 31/07/2012 
(Relato: Prof. Lisbôa)  
Atendendo solicitação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o Colegiado ratificou a aprovação já concedida à prorrogação do 
afastamento do Prof. Nicolas Maillard, para realização de Pós-Doutorado na Universidade de Pittsburgh, na cidade de 
Pittsburgh, Estados Unidos, até o dia 31 de julho de 2012. 
10. Proposta de mais uma edição da disciplina de Tópicos Especiais “Computador e Música”, oferecida para o curso de Ciência 
da Computação (Relato: Prof. Lisbôa) 
Prof. Lisbôa apresentou o plano de ensino proposto pelo Prof. Marcelo Johann, salientando que se trata da terceira edição 
desta disciplina de tópicos. Após análise e comentários, o Colegiado aprovou a proposta, que será agora encaminhada à 
ComGrad CIC e à Secretaria do Departamento para as devidas providências. 
Rubricas: 
 
 
 
 



11. Assuntos Gerais 
11.1 Prof. Lisbôa comunicou que a Profa Luciana Nedel solicitou exoneração da Comissão de Encargos, que foi aceita. Assim 
sendo, permanecem atuando na Comissão de Encargos do Departamento apenas as Profas Érika e Renata. 
11.2 Prof. Lisbôa informou que, em virtude da programação de férias do chefe e da chefe substituta do Departamento, foram 
designados para responder pela chefia do mesmo: a Profa Ingrid Pôrto, no período de 16 a 27 de julho, e o Prof. Alexandre 
Carissimi, no período de 28 de julho a 03 de agosto. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 11h37 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: 
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