
 
 
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO                
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 08/2012 Data: 13/09/2012 Horário: 15h40  Local: Sala 216 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Ingrid Eleonora Schreiber 
Jansch Pôrto, Luigi Carro, Magda Bercht, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta do Departamento), Sérgio Bampi, Carlos 
Arthur Lang Lisboa (Chefe do Departamento) e o representante discente Lucas Herbert Jones. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Leandro Krug Wives, Érika Fernandes Cota, Flávio Rech Wagner, Luciana Porcher Nedel e 
representantes discentes Lívia Freire Pinto e Mateus Bisotto Nunes. 

 
Abrindo a reunião, o Prof. Lisboa solicitou a inclusão na pauta da apreciação do relatório parcial de estágio 
probatório e do plano de trabalho para a segunda metade do estágio da Profa Karin Becker, o que foi aceito por 
unanimidade. 
1. Aprovação da Ata da reunião 07/2012. 
Foi aprovada a ata da reunião 07/2012, realizada em 21/08/2012. 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. Cláudio Rosito Jung, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2012, incluindo trânsito, para 
participação na IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), em Orlando, Estados Unidos. Não há 
encargos didáticos previstos para o período do afastamento, pois coincide com a Semana Acadêmica da UFRGS.  
Prof. Dante Augusto Couto Barone, no período de 29 de setembro a 07 de outubro de 2012, incluindo trânsito, 
para participar da XXXVIII Conferência Latino-americana de Informática, na qual apresentará trabalho, na 
Universidade de Medellín, na Colômbia. Não há encargos didáticos previstos para o período do afastamento, pois 
coincide com a Semana Acadêmica da UFRGS. 
Profª Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 15 de setembro a 01 de outubro de 2012, incluindo 
trânsito, para participar do evento RADECS 2012 – Radiation and its Effects on Components and Systems, em 
Biarritz, onde apresentará artigo, e visita a escolas vinculadas ao projeto CAPES BRAFITEC-FOTAMISE em Caen e 
Bordeaux, todas na França. Durante o afastamento seus encargos didáticos na graduação estarão sob a 
responsabilidade do Prof. Antônio Carlos S. Beck Filho. Os encargos na pós-graduação estarão suspensos e serão 
recuperados posteriormente. 
Profª Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Pôrto, no período de 15 de setembro a 07 de outubro de 2012, incluindo 
trânsito, para participar do curso Santander Universities – Babson Entrepreneurship & Innovation Symposium for 
RedEmprendia Fellows, em Babson College, Boston; como representante da UFRGS em Missão do Governo do 
Estado ao Vale do Silício, com atividades em Stanford e San Francisco; e de visitas a incubadoras e parques 
tecnológicos (com agenda ainda por definir), todos nos Estados Unidos. Não há encargos didáticos previstos para 
o período do afastamento. 
Prof. Jacob Scharcanski, no período de 10 a 19 de outubro de 2012, incluindo trânsito, para participar do IEEE 
International Conference Systems, Man and Cybernetics – SMC 2012, em Seul, Coreia do Sul. Durante o 
afastamento seus encargos didáticos na graduação estarão sob a responsabilidade do mestrando Rafael Sachett, 
matriculado em atividade didática, que será supervisionado pelo Prof. Valter Roesler.  
Prof. José Palazzo Moreira de Oliveira, no período de 13 a 22 de outubro de 2012, incluindo trânsito, para 
participar da 31ª Conferência sobre Modelagem Conceitual – ER 2012, em Florença, na Itália. Durante o 
afastamento, seus encargos didáticos na graduação estarão sob a responsabilidade do Prof. Leandro Krug Wives. 
Na pós-graduação serão ministradas atividades na modalidade EAD. 
Prof. Luigi Carro, no período de 04 a 11 de outubro de 2012, incluindo trânsito, para participar da Embedded 
Systems Week – ESWEEK 2012, em Tampere, na Finlândia. Durante o afastamento, seus encargos didáticos 
estarão sob a responsabilidade do Prof. Antônio Carlos Schneider Beck Filho. 
Profª Magda Bercht, no período de 25 a 30 de setembro de 2012, incluindo trânsito, para participar de banca de 
doutoramento e integração com o grupo de pesquisa GIDIA - Grupo de Investigación e Desarollo en Inteligencia 
Artificial, na Universidad Nacional de Colombia, em Medellín, Colômbia. Durante o afastamento, seus encargos 
didáticos na graduação estarão sob a responsabilidade dos Profs. Paulo Schreiner e Ivone Maluf Medero. 
Prof. Sérgio Bampi, no período de 29 de setembro a 04 de outubro de 2012, incluindo trânsito, para participar da 
International Conference on Image Processing – ICIP 2012, em Orlando, Estados Unidos. Não há encargos 
didáticos previstos para o período do afastamento, pois coincide com a Semana Acadêmica da UFRGS. 
Prof. Sérgio Bampi, no período de 06 a 13 de outubro de 2012, incluindo trânsito, para participação na 
International Conference on Very Large Scale Integration – VLSI-SoC 2012, em Santa Cruz, nos Estados Unidos, e 



no 10th IEEE Symposium on Embedded Systems For Real-time – ESTIMedia 2012, em Tampere, na Finlândia. 
Durante o afastamento, seus encargos didáticos estarão sob a responsabilidade do Prof. André Inácio Reis. 
3. Pontuação da orientação de atividade didática nas progressões na classe de Professor Adjunto. (Relato Profa 
Ingrid) 
A Comissão de Progressão na Classe de Professor Adjunto encaminhou proposta para a definição da pontuação a 
ser atribuída, na análise de progressões funcionais na classe de Professor Adjunto, para a atividade de orientação 
de alunos de pós-graduação bolsistas matriculados em Atividade Didática. Após análise da planilha de pontuação 
atual para identificar atividades similares, foi aprovada por unanimidade a atribuição de 0,25 pontos por aluno 
orientado, por semestre. 
4. Progressões na classe de Professor Adjunto (Relato Profa Ingrid) 
Após relato, e tendo em vista os pareceres favoráveis da Comissão de Progressão na Classe de Professor Adjunto, 
foram aprovadas por unanimidade pelo Colegiado as seguintes progressões funcionais: 
Prof. Leandro Krug Wives: de Professor Adjunto nível 03 para Professor Adjunto nível 04 
Prof. Valter Roesler: de Professor Adjunto nível 03 para Professor Adjunto nível 04 
Profa Karin Becker: de Professor Adjunto nível 01 para Professor Adjunto nível 02 
5. Alteração na composição da Comissão para Progressão de Professor Adjunto do INA (Relato Prof. Lisboa) 
Prof. Lisboa informou que o Prof. Daltro José Nunes solicitou dispensa da comissão. Prof. Lisboa indicou a Profa 
Taisy Silva Weber para substituí-lo. A indicação foi aprovada por unanimidade. 
6. Vagas em aberto no Departamento - situação atual (Relato Prof. Lisboa) 
Prof. Lisboa fez um breve relato da situação das vagas docentes do departamento, levando em consideração as 
aposentadorias e os concursos ocorridos recentemente, e alertou para a necessidade do Departamento, até o 
final de 2012, definir as áreas e abrir editais para concursos públicos para ocupação das vagas que ainda não 
estiverem comprometidas. 
7. Relatório parcial de estágio probatório e plano de trabalho para a segunda metade do estágio da Profa Karin 
Becker (Relato Prof. Luigi) 
Prof. Luigi informou que a Profa Karin Becker conclui os primeiros 18 meses de seu estágio probatório e 
encaminhou o Relatório Parcial referente a este período, juntamente com o Plano de Trabalho para a segunda 
metade do estágio. A comissão do Departamento responsável pelo acompanhamento do estágio da Profa Karin 
Becker, considerando o que consta em tais documentos, emitiu pareceres favoráveis à aprovação de ambos. O 
Colegiado aprovou os pareceres da comissão por unanimidade. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 16h38 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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