
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

N° da Ata: 08/2011   Data:  08/09/2011  Horário: 13h30min   Local: Sala 216   Prédio: 43412

Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso 
Freitas, Dante Augusto Couto Barone, Erika Fernandes Cota, Fernando Nascimento, Flávio 
Rech Wagner, Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, Leandro Krug Wives, Luciana Porcher 
Nedel, Luigi Carro, Sérgio Bampi, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do 
Departamento) e Carlos Arthur Lang Lisbôa (Chefe do Departamento), os representantes 
discentes Alexandre Júnior da Costa e Matheus Brenner Lehmann.

Ausência(s) justificada(s): Profa Magda Bercht.

1. Aprovação da Ata da reunião 07/2011.

A ata da reunião 07/2011, realizada em 26/08/2011, foi aprovada 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:
 

Profa Fernanda Kastensmidt, de 15 a 30 de setembro de 2011, incluindo o 
deslocamento, para participar de missão de trabalho com visita a escolas de engenharia 
francesas conveniadas ao projeto CAPES Brafitec, nas cidades de Bordeaux, Cergy, Caen e 
Berst, na França. Os objetivos da viagem são a elaboração do novo projeto CAPES 
BRAFITEC a ser submetido para o Edital da CAPES de outubro de 2011, o acompanhamento 
de alunos brasileiros e o incentivo a alunos franceses para que venham à UFRGS. Durante 
este período, as aulas na graduação, da disciplina INF01175 –  Sistemas Digitais para 
Computação, serão ministradas por alunos de pós-graduação em atividade didática, com a 
supervisão da Profa Erika Cota. Na pós-graduação a disciplina CMP246 terá as suas aulas 
suspensas

Prof. Flávio Rech Wagner, de 13 a 18 de setembro de 2011, incluindo deslocamento, 
para participação em missão de visita ao LIG –  Laboratório de Informática de Grenoble, 
França, durante a qual será criado o LICIA, laboratório que reunirá, entre outras instituições, o 
Instituto de Informática da UFRGS e o LIG, com apoio financeiro do CNRS francês. O Prof. 
Flávio não tem encargos didáticos a serem cobertos durante o afastamento.

Prof. Luigi Carro, de 01 a 15 de outubro de 2011, incluindo o deslocamento, para 
Hong Kong na China e Taipei em Taiwan, onde participará do “VSLI-SOC 2011”  e da 
“ESWEEK 2011”, onde apresentará os artigos “Two-levels of adaptive buffer for virtual channel 
router in NoCs”  e “An FPGA-based Heterogeneous Coarse-Grained Dynamically 
Reconfigurable Architecture”, respectivamente. Na primeira semana do afastamento, não há 
encargos a cobrir. Na segunda semana, os encargos na pós-graduação serão suspensos, 
estando previsto o afastamento no cronograma das disciplinas.

3. Progressão Funcional de Professores Adjuntos.
Prof. Lisbôa, membro da Comissão de Progressão Funcional para Professores Adjuntos, 
solicitou a retirada da pauta deste assunto, porque a análise dos pedidos, que estava a 
seus cuidados, não foi concluída em tempo.

4. Alterações Curriculares – Ciência da Computação
Prof. Lisbôa informou que este assunto foi trazido à pauta da reunião porque existe 
necessidade da concordância do Departamento nos processos de alterações curriculares 
que envolvam disciplinas ministradas pelo mesmo. No entanto, foi constatado que esta 
autorização não precisa ser dada antes da aprovação das alterações pelo CONINF.

4.1 Exclusão da disciplina INF01118 –  Técnicas Digitais para Computação e inclusão, em 



seu lugar, de INF01058 – Circuitos Digitais
Depois de debatida a proposta, apesar de cientes de que é atribuição da COMGRAD CIC 
definir as alterações curriculares, mas considerando que são os professores do 
Departamento que irão ministrar as disciplinas, ficou decidido que a chefia do 
Departamento deverá solicitar, na reunião do CONINF que apreciará a matéria, que o 
assunto seja retirado de pauta e que seja dada a oportunidade para nova análise pela 
COMGRAD CIC juntamente com os professores envolvidos.

4.2 Criação de 4 disciplinas de Tópicos Especiais em Ciência da Computação (2 créditos, 30 
horas cada uma).
Prof. Lisbôa informou que esta medida visa criar mais códigos para disciplinas de tópicos 
oferecidas pelo Departamento, já que a reutilização de códigos pode impedir a matrícula 
de alunos que já cursaram uma disciplina com aquele código e conteúdo diverso. O 
Colegiado autorizou a chefia a concordar com a proposta.

5. Concurso para Professor Adjunto

5.1 Definição das áreas para cada concurso
Tendo em vista que, na reunião 06/2011 do Colegiado, foi aprovada a realização imediata 
de dois concursos para Professor Adjunto do INA, com 2 vagas em cada concurso, 
passou-se à discussão sobre as áreas de cada um. Após debate e troca de idéias, ficou 
definido que as áreas serão as seguintes:

Concurso 1
Algoritmos, Modelos de Linguagens de Programação e Compiladores

Concurso 2
Estruturas de Dados, Classificação e Pesquisa de Dados, e Engenharia de Software

Adicionalmente, tendo em vista que haverá necessidade de realizar um terceiro concurso 
para preenchimento de vagas restantes, cujo edital deverá ser publicado até 31/12/2011, 
foram já sugeridas como áreas para o Concurso 3: Arquitetura de Computadores, Siste-
mas Operacionais e Algoritmos. Estas áreas poderão ser revistas oportunamente.

5.2 Indicação de nomes para compor a Banca Examinadora dos concursos
Após debate e troca de idéias, ficou definido que serão convidados a fazer parte das 
bancas os seguintes professores:
Concurso 1
Presidente: João Luiz Dihl Comba
Suplente do Presidente: Érika Fernandes Cota
Os dois membros e um suplente da Banca Examinadora, externos ao Departamento, 
serão indicados oportunamente.

Concurso 2
Presidente: Carla Maria Dal Sasso Freitas
Suplente do Presidente: Renata de Matos Galante 
Os dois membros e um suplente da Banca Examinadora, externos ao Departamento, 
serão indicados oportunamente.

5.3 Indicação de Comissão para definir a pontuação dos indicadores
Inicialmente foi decidido que a pontuação dos indicadores será a mesma para os dois 
concursos.
A seguir, foi sugerido que seja tomada por referência a pontuação usada no último 
concurso, apenas com eventuais revisões que possam corrigir dificuldades constatadas 
no emprego anterior. Com essa missão, foi designada uma Comissão composta pelos 
professores João Luiz Dihl Comba (Presidente), Carla Maria Dal Sasso Freitas, Carlos 
Alberto Heuser, Érika Fernandes Cota e Flávio Rech Wagner.

6. Concurso para Professor Titular

6.1 Relato: reunião da comissão de Titulares



Foram distribuídas cópias da minuta preparada pela comissão designada para definir as 
disposições para o concurso e as diretrizes para pontuação dos indicadores no Exame de 
Títulos e Trabalhos. Depois de esclarecidas dúvidas, ficou acertado que deverá ser 
convocada uma reunião extraordinária do Colegiado para aprovação das mesmas.

6.2 Validade do concurso: foi definido que o Edital para o concurso para Professor Titular 
deverá estabelecer que a validade do mesmo será de 1 ano, prorrogável por igual 
período.

6.3 Indicação de nomes para compor a banca examinadora para o concurso

Já haviam sido indicados os membros internos à UFRGS, a saber:
- Prof. Carlos Alberto Heuser, Presidente
- Prof. Phillipe Olivier Alexandre Navaux, suplente de Presidente

Para membros externos à UFRGS foram apresentadas as seguintes sugestões de nomes 
(em ordem alfabética):
- Alberto Henrique Frade Laender (UFMG)
- Carlos Eduardo Ferreira (USP)
- Clarisse Sieckienius de Souza (PUC/RJ)
- Nívio Ziviani (UFMG)
- Paulo Roberto Freire Cunha (UFPE)
- Roberto da Silva Bigonha (UFMG)

Foi solicitado aos membros do Colegiado que façam sugestões adicionais, visto que a 
definição final dependerá da disponibilidade dos professores indicados, que ainda 
deverão ser consultados.

6.4 Cronograma preliminar
O cronograma será elaborado e apresentado em outra reunião, considerando os diversos 
prazos para inscrições, aprovação da banca, recursos, etc., previstos nas normas. A 
principal restrição a considerar é que a primeira prova somente poderá ter início no 
mínimo 60 dias após a publicação do Edital.

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15h35 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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