
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 07/2011   Data:  26/08/2011  Horário: 15h30min   Local: Sala 216   Prédio: 43412

Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso 
Freitas, Erika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, 
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 Alexandre Júnior da Costa e Matheus Brenner Lehmann.

Ausência(s) justificada(s): Profs. Dante Augusto Couto Barone e Magda Bercht.

1. Aprovação da Ata da reunião 06/2011.

A ata da reunião 06/2011, realizada em 15/07/2011, foi aprovada com duas retificações 
(solicitadas pelos Profs. Ingrid e Flávio) e deverá ser assinada pelos membros do Colegiado 
presentes à mesma.

2. Afastamentos do país.

Foi homologada a aprovação ad referendum dos seguintes afastamentos do país:
Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 17 a 18 de agosto de 2011, 

incluindo o deslocamento, para participar de reunião do Projeto LAGClima – STIC Amsud, que 
será realizada na universidade UDELAR, em Montevidéu, Uruguai. Os encargos docentes do 
Prof. Navaux na graduação ficarão sob a responsabilidade do Prof. Antonio Carlos Beck Filho 
e a aula do dia 17/08 na pós-graduação será recuperada no dia 02/09.

Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux, no período de 6 a 21 de setembro de 
2011, incluindo deslocamento, para apresentar artigo na conferência CLCAR em Colima – 
México; também para participar da Conferência CAS2K11 em Annecy, na França, da reunião 
das direções INF e LIG de projeto do laboratório LICIA na França e, posteriormente, participar 
de reuniões com os Profs. Yves Denneulin e Jean-François Mehaut e com o Prof. Bruno 
Raffin, referentes ao novo projeto aprovado CNPq CNRS, na Universidade de Grenoble, em 
Grenoble, França. Os encargos docentes do Prof. Navaux na graduação ficarão sob a 
responsabilidade do Prof. Antonio Carlos Beck Filho e a aula do dia 14/09 na pós-graduação 
será recuperada em data a ser definida, após o afastamento.

Prof. Flávio Rech Wagner, de 27 de agosto a 3 de setembro de 2011, incluindo 
deslocamento, para participar como representante indicado pela UFRGS no “Babson 
Entrepreneurship Symposium for RedEmprendia Fellows”, em Boston, Estados Unidos da 
América. O Prof. Flávio não tem encargos docentes na graduação nem na pós-graduação no 
período do afastamento. Seus encargos administrativos serão exercidos pelo Prof. Lamb, Vice-
Diretor do Instituto.

Prof. Marcelo Walter, de 3 a 12 de setembro de 2011, incluindo deslocamento, para 
participar de reunião da Assembleia Geral 2011 da IFIP –  International Federation for 
Information Processing, que será realizada em Praga, na Republica Tcheca. Durante o 
afastamento, os encargos docentes do Prof. Marcelo ficarão sob a responsabilidade dos Profs. 
Cláudio Jung e Anderson Maciel.

Adicionalmente, foram aprovados os seguintes afastamentos do país:
Prof. Leandro Krug Wives, de 24 de setembro a 6 de outubro, incluindo o 

deslocamento, para participar de reunião de trabalho do projeto SALLUS-CYTED = “Avaliação 
de Qualidade de Sites na Área da Saúde”, que será realizada em Valência, Espanha. Os 
encargos docentes do Prof. Leandro nas disciplinas INF01064 e INF01124 estão suspensos 
no período do afastamento aproveitando a folga no calendário e a realização da Semana 
Acadêmica da UFRGS, enquanto os da disciplina INF01121 serão ministrados utilizando 
recursos de EAD, tudo conforme previsto nos cronogramas das disciplinas.



Prof. Claudio Rosito Jung, de 3 a 7 de outubro, incluindo o deslocamento, para 
realizar visita aos Laboratórios da HP - Hewlett-Packard em Palo Alto, Estados Unidos da 
América. O afastamento ocorrerá durante a Semana Acadêmica da UFRGS, não havendo 
encargos docentes a serem cobertos no período.

3. Concurso para Professor Titular do INA.

3.1. Relato da reunião na Reitoria em 17/08/2011
Prof. Lisbôa relatou os principais pontos abordados na reunião da administração da 
UFRGS com Diretores de Unidades e Chefes de Departamento, realizada em 
17/08/2011, na qual foram divulgadas as regras para definição do número de Professores 
Titulares que cada departamento terá o direito de contratar por concurso, até 14/07/2012, 
se tiver vagas em aberto e ainda não comprometidas em Editais.

3.2. Principais aspectos da legislação sobre o assunto
Prof. Lisbôa comentou os principais aspectos das decisões do CONSUN relacionadas ao 
assunto, a saber:
• Decisão 204/2010, de 11/06/2010, que trata das Normas de Concurso e Provas de 

Títulos para Preenchimento do Cargo de Professor Titular na UFRGS.
• Decisão 350/2011, de 15/07/2011, que define normas para a determinação dos 

Departamentos com direito     à     abertura     de     Concurso   de Provas e Títulos para 
preenchimento de cargos de Professor Titular na UFRGS.

O Departamento de Informática Aplicada, segundo as normas divulgadas, tem o direito de 
abrir concurso para contratação de 1 (um) Professor Titular até 14/07/2012.
Em relação aos critérios de avaliação previstos na Decisão 204/2010, foi sugerida, e 
aprovada pelo Colegiado, a criação de uma comissão composta por professores Titulares 
do Instituto de Informática e pelos Chefes dos Departamentos (INA e INT), que não serão 
candidatos. Esta comissão elaborará uma proposta de definição dos percentuais de 
indicadores e itens de avaliação dos candidatos, a qual será posteriormente submetida à 
apreciação do Colegiado do INA e ao plenário do INT, tendo como objetivo utilizar as 
mesmas regras nos concursos para os dois departamentos do Instituto. 
Para distribuição dos pesos percentuais das quatro provas, o Colegiado INA discutiu 
preliminarmente o assunto e propôs, para encaminhamento à comissão, os seguintes 
valores:

Pesos percentuais sugeridos para cada uma das 4 provas: 
- liderança e senioridade (>= 30%) = 35%
- geração de conhecimento (>= 30%) = 40%
- atividades acadêmicas (20 a 30%) = 20%
- atividades administrativas (5 a 10%) =   5%

Em relação aos pesos dos indicadores que serão avaliados em cada prova, relacionados 
na Decisão 204/2010, o Colegiado optou por não fazer proposta preliminar, aguardando a 
sugestão da comissão.
Finalmente, quanto à composição da comissão, foi aceita a sugestão da Chefia do INT, 
com a adição de um nome, ficando ela composta pelos Professores Titulares Carlos 
Alberto Heuser, Flávio Rech Wagner e Phillipe Olivier Navaux, juntamente com os Profs. 
Carlos Lisbôa e Tiaraju Diverio, chefes do INA e do INT, respectivamente.
O Colegiado destacou como item a ser definido antes da publicação do Edital a forma de 
comprovação pelos candidatos de trabalhos publicados, títulos, orientações, etc.

3.3. Indicação de nomes para compor a banca para o concurso
Após análise da lista de professores titulares do INA, o Colegiado aprovou a indicação 
dos seguintes professores: Presidente: Carlos Alberto Heuser, Suplente: Phillipe Olivier 
Alexander Navaux.
Quantos aos membros externos, foi solicitada ao Chefe do Departamento a elaboração 
de uma lista de potenciais membros, a partir de um levantamento a ser feito nas 
seguintes listas:
- Pesquisadores I-A e I-B do CNPq
- Professores Titulares das universidades: UFRJ, UFPE, UFMG, USP, UNICAMP e 

PUC/RJ



A lista será submetida ao Colegiado, que selecionará para compor a banca os dois 
membros externos à UFRGS e um suplente deles, conforme estabelecido nas normas 
para o concurso.

3.4. Área do concurso
Após discutido o assunto, foi definido que a área será a de “Ciência e Engenharia da 
Computação”.

3.5. Cronograma
Será definido após análise das normas, considerando os diversos prazos ali contidos 
para cada etapa de convocação e execução do concurso. Considerando que o Edital 
deve ser publicado com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência, o concurso será 
realizado não antes do mês de novembro. Foi também decidido que será evitada 
sobreposição de datas com relação ao concurso para o INT, a fim de permitir a 
participação em ambos dos candidatos que o desejarem.

4. Assuntos Gerais

A pedido do Prof. Flávio, que lembrou a urgência de também serem realizados concursos para 
preenchimento de vagas existentes para o cargo de Professor Adjunto, ficou agendada uma 
reunião temática sobre este assunto para 5a feira, 8 (oito) de setembro, às 13h30.

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17h40 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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