
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO                
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 06/2012 Data: 15/08/2012 Horário: 14h10  Local: Sala 216 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Carla Maria Dal Sasso Freitas, Dante Augusto Couto Barone, Érika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Ingrid 
Eleonora Schreiber Jansch Pôrto, 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 
Lucas Herbert Jones. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Alexandre da Silva Carissimi e André Inácio Reis e a representante discente Lívia Freire Pinto 

 
1. Aprovação da Ata da reunião 05/2012. 
Foi aprovada a ata da reunião 05/2012, realizada em 13/07/2012. A ata 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. Alexandre da Silva Carissimi, no período de 03 a 11 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, para 
realizar missão de cooperação científica no Laboratório de Informática de Grenoble – LIG, participação em 
workshop do Laboratório Internacional de Cálculo Intensivo e Ambiente – LICIA e reuniões técnicas com equipes 
de pesquisadores do LIG. No período do afastamento, os encargos didáticos do Prof. Carissimi estarão suspensos, 
sendo compensados posteriormente dentro do período letivo. 
Profa Carla Maria Dal Sasso Freitas, no período de 27 de agosto a 10 setembro de 2012, incluindo deslocamento, 
para missão de trabalho na IRIT – Université Paul Sabatier e participação no Workshop LICIA na Université Joseph 
Fourier, ambos em Grenoble, França. No período do afastamento, os encargos didáticos da Profa Carla estarão 
suspensos, sendo compensados posteriormente dentro do período letivo. 
Prof. Cláudio Fernando Resin Geyer, no período de 31 de agosto a 21 de setembro de 2012, incluindo 
deslocamento, para missão de trabalho na ENSIMAG, no contexto do projeto Brafitec (Capes) Globe-Sud, e 
participação no II Seminário LICIA, ambos em Grenoble, França. Durante o afastamento, na disciplina INF01151 
serão realizadas duas aulas teóricas a cargo dos Profs. Taisy Silva Weber e Marcelo de Oliveira Johann e outras 
duas aulas em laboratório a cargo do monitor da disciplina, sendo supervisionado pela Profª Taisy Weber. As 
demais aulas serão suspensas, sendo recuperadas posteriormente. Na disciplina CMP157 as aulas serão 
suspensas, sendo solicitadas aos alunos a realização de exercícios extraclasse e a preparação de trabalho em 
grupo. 
Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 17 a 25 de agosto de 2012, incluindo deslocamento, 
para apresentar artigo no evento “IEEE Computer Society Annual Symposium on VSLI” – ISVLSI 2012 e visitar a 
Universidade de Massachusetts, ambos em Amherst, Estados Unidos. No período do afastamento, os encargos 
didáticos da Profa Fernanda estarão suspensos, sendo compensados posteriormente dentro do período letivo. 
Prof. Jacob Scharcanski, no período de 24 a 31 de agosto de 2012, incluindo deslocamento, para visita técnica ao 
I+D em Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional – SINC(i), na Universidad Nacional del Litoral, em Santa Fé, 
Argentina. Durante o afastamento as atividades didáticas na disciplina INF01046 serão desenvolvidas na forma de 
um tutorial prático em laboratório, com auxílio de monitor e supervisionado pelo Prof. Valter Roesler. A disciplina 
CMP580 terá um exercício para cobrir a aula do dia 29/08. 
Prof. João Luiz Dihl Comba, no período de 01 a 09 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, para participar 
de encontro do Laboratório Internacional de Computação de Alto Desempenho e Informática Ambiente (LICIA) na 
Université Joseph Fourier, em Grenoble, França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos estarão 
suspensos, sendo recuperados até o final do semestre. 
Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira, no período de 01 a 08 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, 
para participação em workshop do Laboratório Internacional em Computação Intensiva e Informática Ambiente 
(LICIA), em Grenoble, na França. Durante o afastamento, as aulas das disciplinas INF01124 e CMP234 estarão 
suspensas, sendo recuperadas ao longo do semestre conforme calendário disponível no Moodle Institucional. 
Prof. José Valdeni de Lima, no período de 03 a 12 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, para missão de 
trabalho do Projeto STIC-AmSud LWM Learning While Moving no Laboratoire d’Informatique de Grenoble, em 
Grenoble, França. No período do afastamento, os encargos didáticos do Prof. Valdeni estarão suspensos, sendo 
compensados posteriormente dentro do período letivo. 
Prof. Leandro Krug Wives, no período de 02 a 15 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, para 
participação em workshop do Laboratório Internacional em Processamento de Alto Desempenho e Informática 



Ambiente – LICIA, em Grenoble, e reunião do projeto CAPES-STIC-AMSUD 031/2012 – FUELS: Future Learning 
Spaces, em Evry, ambos na França. No período do afastamento, os encargos didáticos do Prof. Leandro Wives 
estarão suspensos, sendo compensados posteriormente dentro do período letivo. 
Prof. Marcelo de Oliveira Johann, no período de 08 a 15 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, para 
participação na ICMC 2012 – International Computer Music Conference, em Ljubljana, na Eslovênia. As disciplinas 
sob a responsabilidade do Prof. Marcelo Johann terão seus cronogramas adaptados em função deste 
afastamento, aproveitando flexibilidade existente no calendário acadêmico. 
Prof. Marcelo Soares Pimenta, no período de 03 a 09 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, para 
participar do segundo workshop do Laboratório LICIA, na Universidade Joseph Fourier, em Grenoble, França. 
Durante o afastamento, seus encargos didáticos estarão sob a responsabilidade da Prof.ª Renata de Matos 
Galante. 
Prof. Nicolas Bruno Maillard, no período de 31 de agosto a 06 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, 
para participação em workshop do Laboratório Internacional de Cálculo Intensivo e Ambiente – LICIA e reuniões 
de trabalho dos projetos conjuntos com as equipes parceiras, em Grenoble, França. Durante o afastamento seus 
encargos didáticos estarão suspensos, sendo compensados posteriormente ao longo do semestre. 
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 22 a 25 de agosto de 2012, incluindo deslocamento, para 
participar de reunião do projeto LAGClima, apoiado pelo programa STICAMSud – CAPES, a ser realizada na 
Universidad Nacional de Trujillo, em Trujillo, no Peru. Durante o afastamento, seus encargos didáticos estarão sob 
a responsabilidade do Prof. Antônio Carlos Schneider Beck Filho. 
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 29 a 31 de agosto de 2012, incluindo deslocamento, para 
apresentar palestra na Conferência Latino Americana de Processamento de Alto Desempenho - CLCAR 2012, no 
Panamá. Durante o afastamento seus encargos didáticos estarão sob a responsabilidade do Prof. Nicolas Maillard. 
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 3 a 11 de setembro de 2012, incluindo deslocamento, 
para participação em workshop do Laboratório Internacional de Cálculo Intensivo e Ambiente – LICIA e reuniões 
de trabalho dos projetos conjuntos com as equipes parceiras, nas cidades de Grenoble e Paris, França. No período 
do afastamento, os encargos didáticos do Prof. Navaux estarão suspensos, sendo compensados posteriormente 
dentro do período letivo. 
Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 18 a 24 de agosto de 2012, incluindo deslocamento, para 
participar de reunião do Steering Committee, apresentar artigo do evento “IEEE Computer Society Annual 
Symposium on VSLI” – ISVLSI 2012 e reunião de organização do evento ISVLSI 2013, em Amherst, Estados Unidos. 
Durante o afastamento seus encargos didáticos estarão sob a responsabilidade do Prof. Marcelo Johann. 
3. Comissão Examinadora para o concurso para Professor Adjunto na área de “Classificação e Pesquisa de Dados e 
Engenharia de Software” (Relato Profa Carla) 
Profa Carla informou que, apesar da dificuldade enfrentada para a composição da Comissão examinadora, em 
virtude do número de candidatos inscritos, três docentes externos à UFRGS aceitaram convite para participar da 
mesma, no período de 01 a 10 de outubro de 2012. 
Assim, a nominata proposta para a comissão é a seguinte: 
Membros Internos 
Profa Dra. Carla Maria Dal Sasso Freitas (INF/UFRGS) 
Suplente: Profa Dra. Renata de Matos Galante (INF/UFRGS) 
Membros Externos 
Profa Dra. Cláudia Maria Lima Werner (UFRJ)  
Profa Dra. Mirella Moro (UFMG) 
Suplente: Profa Dr. Renata Pontin de Mattos Fortes (ICMC/USP) 
Tanto os nomes indicados quanto a data de realização do concurso foram aprovados pelo Colegiado. 
4. Relatório final de Estágio Probatório do Prof. Cláudio Jung (Relato Profa Ingrid) 
A Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório, composta pelas Profas Ingrid Pôrto, Taisy Weber e 
Luciana Nedel, verificou que, durante a segunda etapa de seu estágio probatório, o Prof. Cláudio Jung cumpriu 
carga horária em atividades de ensino de acordo com as normas, teve produção intelectual expressiva 
(publicações em periódicos e trabalhos apresentados em congressos), orientou alunos de mestrado e de 
doutorado e ainda assumiu encargos administrativos como membro da Comissão de Pesquisa do Instituto de 
Informática e na Câmara de Pesquisa da UFRGS. Assim, demonstrou haver se integrado bem à comunidade do 
Instituto e da Universidade e ter cumprido suas tarefas de forma plenamente satisfatória. 
O parecer da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório foi favorável à aprovação do relatório e à 
permanência do Prof. Cláudio Jung como docente do Departamento. 
O parecer foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 
5. Pedido de progressão do Prof. Lisandro Zambenedetti Granville (Relato Profa Ingrid) 
Representando a Comissão para Progressão de Professor Adjunto, Profa Ingrid informou que se trata de pedido de 
progressão do nível 3 para o nível 4 da classe de professor adjunto, referente ao período de fevereiro de  2007 a 



fevereiro de 2009. O Prof. Lisandro, no período avaliado, teve produção científica acima do mínimo requerido e, 
além disto, atuou em atividades de extensão e na organização de congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação. O parecer da comissão foi favorável à progressão. O pedido de progressão do Prof. Lisandro foi 
aprovado pelo Colegiado. 
6. Disciplinas introdutórias: discussão conceitual e encaminhamento de modificações (Relato Prof. Lisbôa)  
Prof. Lisbôa informou que existem algumas dificuldades no ensino das disciplinas introdutórias que o 
Departamento oferece para cursos de outras unidades da UFRGS que estão levando algumas Comissões de 
Graduação a solicitar a eliminação destas disciplinas do currículo dos cursos por ela administrados. 
Após longo debate do assunto, com a participação de todos os membros presentes à reunião, foi decidido realizar 
uma reunião “temática” específica para deliberar sobre as medidas a tomar. Após consulta aos presentes, foi 
definido que esta reunião será realizada no dia 21 de agosto, às 9 horas. 
7. Coordenação de monitores SEAD e PROGRAD (Relato Prof. Lisbôa) 
Por indicação do Chefe do Departamento, o Colegiado aprovou a designação da Profa Renata de Matos Galante 
para coordenar as atividades dos monitores com bolsas PROGRAD e da Profa Magda Bercht para coordenar as 
atividades dos monitores com bolsas SEAD que irão atuar no Departamento no semestre 2012/2. 
8. Pendências na alocação de encargos para 2012/2 (Relato Profa Érika) 
Representando a comissão de alocação de encargos, a Profa Érika informou que, em virtude da suspensão 
temporária da realização de processo seletivo para Professor Substituto, ainda não foi possível concluir a alocação 
de encargos para 2012/2 e que, caso esta suspensão se torne definitiva, haverá necessidade de atribuição de mais 
encargos a alguns professores do Departamento para 2012/2. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15h47 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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