
 
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO                
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 05/2013 Data: 26/04/2013 Horário: 14h15      Local: Sala 220 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Alberto Egon Schaeffer Filho (1º Suplente), Érika Fernandes Cota, Phillipe 
Olivier Alexandre Navaux, Raul Fernando Weber, Renato Perez Ribas, Sérgio Luis Cechin, 
Viviane Pereira Moreira, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do Departamento) e 
Carlos Arthur Lang Lisboa (Chefe do Departamento) e o representante discente. 
Ausências Justificadas: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, Leandro Krug Wives, Luigi Carro, 
Flávio Rech Wagner e os representantes discentes Lívia Freire Pinto e Mateus Bisotto Nunes. 
Demais presentes: Profs. Lucas Mello Schnorr, Luís da Cunha Lamb e Sérgio Bampi. 

 
1. Aprovação da Ata da reunião 04/2013 
Com abstenção dos que não compareceram à reunião, foi aprovada a ata da reunião 04/2013, 
realizada em 27/03/2013. A ata deverá ser assinada pelos membros do Colegiado que 
estiveram presentes. 
2. Afastamentos do País 
Foram referendadas pelo Colegiado as autorizações para afastamento do País dos seguintes 
professores do Departamento: 2.1. Profª Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período 
de 14 a 31 de maio de 2013, para participar de reuniões técnicas e proposta de doutorado no 
laboratório LIRMM, em Montpellier, na França, e para realizar experimentos no laboratório 
ISIS, em Didcot, na Inglaterra. Quanto aos encargos didáticos na graduação, a aula do dia 16/5 
estará sob a responsabilidade do Prof. Antônio Carlos Schneider Beck Filho. Nos dias 21 e 23/5 
serão realizadas aulas em laboratório, com suporte via Moodle. Por fim, não haverá aula no dia 
28/5, conforme previsto no cronograma da disciplina. 2.2. Prof. Flávio Rech Wagner, no 
período de 27 de abril a 3 de maio de 2013, incluindo trânsito, para participar, na condição de 
representante da UFRGS, de missão do governo do estado a Israel, durante a qual serão feitas 
diversas visitas e contatos a empresas, universidades e centros de pesquisa, atendendo 
interesse institucional da Universidade. Não há encargos didáticos previstos para o período do 
afastamento. 2.3. Prof. Flávio Rech Wagner, no período de 19 de maio a 1º de junho de 2013, 
incluindo trânsito, para participar de missão organizada pela ANPROTEC – Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, que prevê visitas a ambientes de 
inovação na Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Reino Unido, bem como participação no 22nd EBN 
Congress – European Business & Innovation Centre Network, a ser realizado em Londonderry, 
na Irlanda do Norte. Não há encargos didáticos previstos para o período do afastamento. 2.4. 
Prof. Jacob Scharcanski, no período de 5 a 13 de maio de 2013, incluindo trânsito, para 
participar da IEEE I2MTC 2013 – International Instrumentation and Measurement Technology 
Conference, a ser realizada em Minneapolis, nos Estados Unidos. Durante o afastamento seus 
encargos didáticos na graduação estarão sob a responsabilidade do Prof. Valter Roesler. 2.5. 
Prof. Jacob Scharcanski, no período de 23 a 31 de maio de 2013, incluindo trânsito, para 
apresentar artigo na IEEE ICASSP 2013 – International Conference on Acoustics, Speech and 
Signal Processing, a ser realizada em Vancouver, no Canadá. Durante o afastamento, seus 
encargos didáticos na graduação estarão sob a responsabilidade do Prof. Valter Roesler. 2.6. 
Prof. Leandro Krug Wives, no período de 19 a 26 de maio de 2013, incluindo trânsito, para 
realizar visita ao Grupo de Ingeniería Telemática da Universidad del Cauca, em Popayán, na 
Colômbia. Não há encargos didáticos previstos para o período de afastamento, pois coincide 
com a semana acadêmica da UFRGS. 2.7. Prof. Luigi Carro, no período de 13 a 19 de maio de 



2013, incluindo trânsito, para participar de reunião final do Projeto ERA – Embedded 
Reconfigurable Architecture, a ser realizada em Delft, na Holanda. Não há encargos didáticos 
na graduação previstos para o período do afastamento. 2.8. Profª Mara Abel, no período de 
18 a 24 de maio de 2013, incluindo trânsito, apresentar trabalho na AAPG 2013 – American 
Association of Petroleum Geologists Annual Convention & Exhibition e participar de reunião 
com pesquisadores do Instituto Francês do Petróleo, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Não 
há encargos didáticos previstos para o período de afastamento, pois coincide com a semana 
acadêmica da UFRGS. 2.9. Prof. Paolo Rech, no período de 18 de maio a 10 de junho de 2013, 
incluindo trânsito, para realização de testes no laboratório ISIS, em Didcot, Reino Unido; 
apresentar trabalho no IEEE ETS 2013 – European Test Symposium, em Avignon, França; e 
ministrar palestras na Universidade de Padova, na Itália. Quanto aos encargos na graduação, as 
aulas da disciplina INF01107 nos dias 28/6 e 4/7 serão administradas pelo Prof. Luigi Carro, 
enquanto que a aula do dia 6/7 será ministrada via Moodle. 2.10. Prof. Paolo Rech, no período 
de 14 a 23 de junho de 2013, incluindo trânsito, para apresentar trabalho no ACM FTXS 2013 – 
Fault Tolerance Extreme Scale, que ocorre em conjunto com o evento HPDC 2013, em Nova 
Iorque, nos Estados Unidos. Durante o afastamento seus encargos didáticos na graduação 
estarão sob a responsabilidade da Prof.ª Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Pôrto. 2.11. Prof. 
Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 17 a 24 de maio de 2013, incluindo trânsito, para 
apresentar artigo no ISCAS 2013 - International Symposium on Circuits and Systems, a ser 
realizado em Pequim, na China. Durante o afastamento, seus encargos didáticos na graduação 
estarão sob a responsabilidade do Prof. Marcelo de Oliveira Johann. 
3. Progressão funcional na classe de Professor Adjunto: Prof. Luciano Paschoal Gaspary 
Prof. Navaux, Presidente da Comissão para Progressão Funcional na classe de Professor 
Adjunto, informou que, no período de 30/06/2010 a 30/06/2012, o Prof. Luciano Paschoal 
Gaspary cumpriu os requisitos necessários para a progressão do nível 03 para 04 na classe de 
Professor Adjunto, sendo o parecer da Comissão favorável à progressão. O Colegiado aprovou 
o parecer por unanimidade. 
4. Plano de Trabalho para a Etapa 1 do Estágio Probatório do Prof. Lucas Mello Schnorr 
Prof. Navaux, Presidente da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório do Prof. 
Lucas Mello Schnorr, relatou os principais aspectos do plano de trabalho proposto pelo Prof. 
Lucas, destacando as atividades em ensino, pesquisa e extensão. O Colegiado aprovou o Plano 
de Trabalho por unanimidade. 
5. Plano de Ensino de INF01040 – Introdução à Programação e condução das atividades 
didáticas da disciplina 
Profa Érika Cota apresentou o Plano de Ensino da disciplina e discorreu sobre a forma de 
ensino da mesma, que precisou ser reformulada em decorrência do aumento significativo da 
demanda e da falta de espaço físico (laboratórios) para atendimento da mesma em alguns 
horários. Nos horários críticos, as turmas estão sendo agrupadas para as aulas teóricas e as 
aulas práticas sendo conduzidas em paralelo por vários professores. Esta nova sistemática 
requer um bom entrosamento entre o professor que ministra a aula teórica e os que 
conduzem as aulas práticas, razão pela qual está sendo utilizada a ferramenta Moodle 
Institucional para distribuição do material didático padronizado e realização de provas. O 
Colegiado aprovou a proposta e reforçou a determinação de que os professores envolvidos 
com esta disciplina devem atuar de acordo com a nova sistemática, a fim de evitar problemas 
que podem prejudicar a imagem do Departamento e do Instituto de Informática perante os 
alunos e Comissões de Graduação. 
6. Comentários sobre a decisão 164/2013 do CONSUN e Lei 12.772/2012 de 28/12/2012 
Prof. Lisboa e Prof. Lamb comentaram as alterações nas normas para realização de concursos 
na UFRGS decorrentes da Lei que redefiniu a carreira docente e as implicações da não 
exigência do título de Doutor para se candidatar. Também foi comentada a possibilidade de 
serem feitas alterações na legislação, em breve, para readequar a titulação dos candidatos. 



7. Deliberação sobre o encaminhamento de processos de abertura de concursos já aprovados 
pelo Colegiado do Departamento 
Tendo em vista a perspectiva de que ocorram novas modificações nas normas em vigor, o 
Colegiado, decidiu, por unanimidade, aguardar até o final de julho de 2013 antes de retomar o 
encaminhamento dos processos de abertura de concursos para o Departamento já aprovados 
pelo Colegiado. 
8. Assuntos Gerais 
8.1 Prof. Cechin comentou a necessidade de definição de critérios a observar nas atividades de 
ensino à distância, tendo em vista o crescente número de professores que utilizam esta 
modalidade durante afastamentos, e solicitou que o Colegiado estabeleça tais critérios. 
8.2 Prof. Weber informou que o Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) da UFRGS aprovou, em 
24/04/2013, a Resolução 11/2013, que estabelece “NORMAS BÁSICAS DA GRADUAÇÃO na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul”. Entre outros assuntos, em sua Seção II a 
resolução regulamenta a questão da carga horária das disciplinas, introduzindo o conceito de 
atividades autônomas, que são as realizadas pelos alunos sem contato direto com o professor. 
Em decorrência, recomendou que os Planos de Ensino das disciplinas oferecidas pelo 
Departamento sejam reformulados para se adequar a esta Resolução. 
8.3 Profa Viviane informou que a Comissão de Graduação do curso de Física Computacional, 
após troca de ideias com ela, decidiu introduzir alterações no currículo do curso, substituindo a 
disciplina INF01203 - Estrutura de Dados pelas disciplinas INF01040 – Introdução à 
Programação e INF01126 – Estrutura de Dados I (sendo INF01040 pré-requisito de INF01203), 
a partir de 2014/1. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15h55 e, para constar, foi 
lavrada a presente ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Chefe do Departamento e 
pelos membros do Colegiado presentes à reunião. 
Assinaturas: 
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