
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 06/2011   Data:  15/07/2011  Horário: 15h30min   Local: Sala 214   Prédio: 43412

Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Dante Augusto 
Couto Barone, Erika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Leandro Krug Wives, Renata de 
Matos Galante (Chefe Substituta do Departamento – via Skype) e Carlos Arthur Lang Lisbôa 
(Chefe do Departamento) e os representantes discentes Matheus Brenner Lehmann e Cleber 
Antonio Gugel Machado.

Ausência(s) justificada(s): Profs. André Inácio Reis (em férias), Dante Augusto Couto 
Barone, Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto (em afastamento do País), Luciana Porcher 
Nedel, Luigi Carro (em afastamento do País) e Magda Bercht (outro compromisso).

1. Aprovação da Ata da reunião 05/2011.
A ata da reunião 05/2011, realizada em 06/07/2011, foi aprovada e deverá ser assinada pelos 
membros do Colegiado presentes à mesma.

2. Afastamentos do país.
Foram aprovados os seguintes afastamentos do país: 

Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira, no período de 19 de setembro a 29 de 
setembro de 2011, incluindo deslocamento, para participar de reunião de trabalho no âmbito 
do projeto SALUS-CNPq-CYTED, em Porto, Portugal. As atividades didáticas do Prof. Palazzo 
na graduação serão assumidas pelo Prof. Leandro Wives. As atividades na Pós-Graduação 
serão realizadas usando técnicas de EAD.

Prof. José Valdeni de Lima, no período de 19 de setembro a 29 de setembro de 
2011, incluindo deslocamento, para participar de reunião de trabalho no âmbito do projeto 
SALUS-CNPq-CYTED, em Porto, Portugal. Os encargos de aulas do Prof. Valdeni serão 
suspensos, estando previsto o afastamento no cronograma das disciplinas

3. Definições sobre áreas e outros detalhes para os próximos concursos para Prof. Adjunto do 
INA.

Foi apresentado verbalmente pelos professores Carissimi e Lisbôa o resultado do 
levantamento das áreas em que há carência de docentes, conforme determinado na reunião 
anterior, aqui resumido:

a) As disciplinas para as quais tem havido dificuldade em encontrar professores nos últimos 
semestres, são: disciplinas obrigatórias de Engenharia de Software, Sistemas 
Operacionais, Técnicas de Construção de Programas (TCP), Modelos de Linguagens de 
Programação (MLP), e as disciplinas eletivas de Gerência e Administração de Projetos 
(GAP), Laboratório de Sistemas de Software (LSS) e Avaliação de Desempenho, além das 
disciplinas oferecidas para outros cursos, inclusive o de administração, sendo que estas 
últimas (denominadas genericamente de “introdutórias”) têm sido ministradas em muitos 
casos por professores substitutos.

b) A carência de professores para ministrar as disciplinas acima decorre principalmente da 
aposentadoria, cedência ou desligamento de professores que as ministravam sem que 
fossem contratados novos professores especializados nas mesmas áreas.

c) A realização de concursos para áreas específicas (Sistemas Operacionais e Engenharia de 
Software, por exemplo) historicamente não tem resolvido os problemas de alocação 
docente, pois os contratados nem sempre ministram (ou aceitam ministrar) as disciplinas 
das áreas carentes. 

d) O problema tende a se agravar no caso das disciplinas introdutórias, pois quando forem 
contratados novos professores e dispensados os substitutos atuais, não há como garantir 
que tenhamos interessados em ministrar tais disciplinas.

Concluindo, a proposta dos Profs. Carissimi e Lisbôa é:



1) Que os dois concursos previstos para realização em 2011/02 sejam abrangentes (ou 
“genéricos”).

2) A sugestão para temas dos dois primeiros concursos é:
a) Compiladores, Algoritmos e Modelos de Linguagens de Programação
b) Classificação e Pesquisa de Dados, Técnicas de Construção de Programas, 

Estruturas de Dados
3) Que o departamento, a partir de 2012, tenha regras bem definidas para a alocação de 

encargos, a fim de que as disciplinas de graduação de caráter obrigatório não fiquem 
sem professores capacitados a ministrá-las.

A seguir, o assunto foi colocado em debate, tendo havido diversas manifestações dos 
membros do Colegiado, entre as quais:
Profa Ingrid manifestou-se anteriormente à reunião, por e-mail, defendendo que "a definição 
de áreas temáticas deve buscar recursos para áreas que queremos desenvolver, nas quais 
sabemos que há potencial crescimento e possibilidade de financiamento, onde sabemos que 
tem gente capacitada e articulada  nacional e internacionalmente. Ao invés de nos atermos às 
deficiências de RH em disciplinas com base no passado, a abordagem deve levar em conta 
contribuições da Comissão de Pesquisa, ou de uma discussão estratégica".
Prof. Flávio endossou a sugestão, ressalvando que entende a mesma como “não fazer 
concursos para uma área específica”.
Prof. Carissimi lembrou que na verdade existem recursos docentes suficientes para atender 
às demandas dos cursos de graduação, mas que muitos professores oferecem disciplinas 
eletivas, de tópicos ou na pós-graduação, que consomem estes recursos.
Profa Erika perguntou se nos concursos podemos ter áreas distintas para o projeto de 
pesquisa e para outros quesitos voltados ao ensino.
Prof. Flávio comentou que considera este um problema de gestão, e não de áreas para as 
quais se faz concursos. A decisão sobre para qual área vamos fazer concursos pode estar 
baseada numa visão estratégica futura, sendo a alocação de encargos resolvida por gestão 
adequada. Também fez sugestões sobre como administrar esta questão. Finalmente, 
acrescentou que, uma vez resolvida a questão de gestão, as decisões sobre áreas sejam 
baseadas em critérios voltados à pesquisa em áreas promissoras nas quais o INF queira atuar.
Profa Carla comentou que os candidatos nos concursos devem saber antecipadamente que 
sua área de pesquisa não é necessariamente a mesma em que irão atuar no ensino de 
graduação. Comentou também que no IME/USP existe uma rotatividade dos professores para 
ministrar as disciplinas “básicas”.
Prof. Carissimi lembrou que, a exemplo do que está acontecendo com a Profa Erika, que está 
ministrando disciplina oferecida pelo INT, o INA poderia solicitar auxílio ao INT para, por 
exemplo, disciplinas da área de engenharia de software.
Prof. Flávio lembrou que há alguns anos o INA tentou fazer um levantamento das 
“competências” de cada docente para ministrar as disciplinas oferecidas pelo departamento.
Prof. Carissimi informou que este levantamento não foi conclusivo porque a maior parte dos 
professores informou somente disciplinas que ministra normalmente.

Durante os debates, foi constatado que existem dois assuntos distintos, que são a gestão dos 
encargos do departamento e a definição de áreas dos concursos, e definido que a posição 
final do Departamento sobre o assunto deve ser a de encaminhar a solução dos dois 
problemas em paralelo, ou seja, não retardar a realização de concursos por condicionar a 
mesma à solução da questão de alocação de encargos. 
A diretriz para concursos futuros (sujeita à verificação da legislação pertinente) seria de incluir, 
nas provas escrita e didática, assuntos que mostrem a capacitação do candidato para ministrar 
várias disciplinas básicas oferecidas pelo INA, mas, se for o caso, o projeto de pesquisa 
poderia ser em tópicos avançados.
Será realizada, no início do próximo semestre letivo, uma reunião temática do Colegiado, para 
discussão e encaminhamento dos concursos previstos com base nas sugestões acima. O Prof. 
André Reis irá fazer um levantamento da legislação pertinente, para trazer como subsídio 
para esta reunião.
4. Situação da alocação de encargos para 2011/02 - relato: Profa Carla Freitas
O Colegiado aprovou a alocação de encargos apresentada e também reforçou a decisão de 



manter a alocação já feita para a disciplina de TCP, a menos que os professores da área 
afetada encontrem uma solução alternativa que não sobrecarregue outros docentes.

5. Comissão de Encargos Docentes: composição para 2012/01 - Prof. Lisbôa
Tendo em vista outras funções assumidas ou a assumir por membros da atual comissão, 
foram indicados para compor a mesma as professoras Renata Galante (presidente), Erika 
Cota e Luciana Nedel. Aprovada a composição, ficou definido que esta comissão iniciará seu 
trabalho a partir da alocação dos encargos para 2012/01.

6. Propostas de disciplinas de Tópicos Especiais - Prof. Lisbôa
Foram analisadas as seguintes propostas de disciplinas de tópicos especiais para o segundo 
semestre de 2011:

INF01063 - Tópicos XII - Prof. Cláudio Jung
INF01064 - Tópicos XI - Prof. Leandro Wives
INF01065 - Tópicos X - Prof. Antonio Marinho Barcellos
INF01179 - Tópicos I - Prof. Manuel Oliveira (plano de ensino não submetido ao sistema)
INF01198 - Tópicos IV - Prof. Marcelo Johann

A proposta de INF01064 foi retirada pelo proponente e o Colegiado aprovou as outras quatro.

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17h15 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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