
 
 
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO                
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 10/2012 Data: 26/10/2012 Horário: 14h20          Local: Sala 220 - Prédio: 
43412 
Presentes: Profs. André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Érika Fernandes Cota, Leandro Krug 
Wives, Luciana Porcher Nedel, Luigi Carro, Magda Bercht, Renata de Matos Galante (Chefe Substituta 
do Departamento), Carlos Arthur Lang Lisboa (Chefe do Departamento) e o representante discente 
Mateus Bisotto Nunes. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Alexandre da Silva Carissimi, Flávio Rech Wagner, Ingrid Eleonora 
Schreiber Jansch Pôrto e a representante discente Lívia Freire Pinto. 

 
1. Aprovação da Ata da reunião 09/2012. 
Foi aprovada a ata da reunião 09/2012, realizada em 18/10/2012. 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: 
2.1. Prof. Marcelo de Oliveira Johann, no período de 03 a 12 de novembro de 2012, incluindo trânsito, 
para participar da International Conference on Computer Aided Design – ICCAD 2012, em San José, nos 
Estados Unidos, e participar de reunião do comitê de programa do International Symposium on Physical 
Design – ISPD 2013, seguido de visita técnica à empresa Intel, ambos em Hillsboro, também nos 
Estados Unidos. Durante o afastamento, seus encargos didáticos na graduação nas disciplinas INF01147 
e INF01151 no dia 06/11 consistirão de atividades não presenciais e no dia 08/11 serão aplicadas 
provas, sob a supervisão do doutorando Guilherme Flach. Os encargos da disciplina INF01198, por sua 
vez, estarão sob a responsabilidade do Prof. Marcelo Pimenta. Na pós-graduação as aulas da disciplina 
MIC67 serão interrompidas, conforme previsto no cronograma de atividades. 2.2. Prof. Philippe 
Olivier Alexandre Navaux, no período de 12 a 16 de novembro de 2012, incluindo trânsito, para 
participar da conferência Supercomputing 2012, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Durante o 
afastamento seus encargos didáticos serão conduzidos pelo Prof. Antônio Carlos Beck Filho. 
3. Prorrogação da validade do Concurso para Professor Titular realizado em dezembro/2011, que expira 
em 23/01/2013. 
O Departamento de Informática Aplicada realizou, no período de 13 a 16 de dezembro de 2011, 
concurso para provimento de cargo de Professor Titular, conforme Edital 08/2011 de 27/09/2011, 
publicado no D.O.U. em 28/09/2011 e retificado pelo Edital de Retificação 16, de 30/09/2011, no qual 
foram aprovados 5 (cinco) candidatos, conforme edital RF número 03, de 20/01/2012, publicado no 
D.O.U. em 24/01/2012. Considerando (1) que o item 10.5 do edital retificado estabeleceu que “o prazo 
de validade do concurso será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da Instituição, 
a contar da publicação do resultado final no Diário Oficial da União” e (2) que apenas um dos cinco 
candidatos aprovados foi empossado até esta data, o Colegiado do Departamento de Informática 
Aplicada, por unanimidade, decidiu prorrogar o prazo de validade do referido concurso por mais 1 (um) 
ano, até 23/01/2014. 
4. Progressão funcional de Professor Adjunto 
O Prof. Lisboa, por solicitação da Comissão de Progressão de Professor Adjunto do Departamento, 
relatou o pedido de progressão do nível 03 para o nível 04 da Classe de Professor Adjunto do Prof. 
Marcelo Walter, a partir de 16/09/2012. O período de avaliação é de exatamente 2 anos e neste 
período o Prof. Marcelo obteve pontuação superior aos mínimos necessários. Assim, o parecer da 
Comissão de Progressão de Adjunto é favorável à progressão do Prof. Marcelo Walter para o nível 4 da 
Classe de Professor Adjunto. A progressão foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade. 



5. Destinação das vagas docentes em aberto 
Prof. Lisboa apresentou resumo da situação atual das vagas docentes do Departamento, considerando 
os concursos e as aposentadorias ocorridas em 2012, mostrando que existem 4 vagas em aberto, as 
quais devem ser comprometidas através da abertura de concursos ou por outra forma até 31/12/2012, 
conforme instruções da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGesP). Informou, também, que o 
Departamento foi autorizado a chamar mais um dos candidatos aprovados no concurso para Professor 
Titular realizado em dezembro de 2011, sendo o próximo a ser chamado o Prof. Sérgio Bampi, segundo 
colocado, e que o Departamento tem prazo até 16/07/2013 para fazer isto. Passou-se, então, à troca de 
ideias sobre a abertura dos concursos, incluindo a área dos mesmos, o número de vagas, as diretrizes 
de pontuação para o exame de títulos e trabalhos e outros aspectos correlatos, tendo sido 
apresentadas as seguintes sugestões: Concurso 1: duas vagas, Tema: Modelagem e avaliação de 
sistema de dados massivos (na linha de lidar com grandes volumes de dados, e de modelar, codificar e 
manter grandes sistemas que lidam com grandes volumes de dados) e Concurso 2: duas vagas, Tema: 
Computação heterogênea (na linha de programação paralela e distribuída, qualidade de software para 
novos estilos de programação). A fim de propiciar o amadurecimento das ideias e o surgimento de 
eventuais alternativas, ficou previamente agendada para o dia 01/11/2012, quinta-feira da próxima 
semana, às 15h15, nova reunião do Colegiado para continuar a discussão do assunto e outros detalhes 
necessários à abertura do(s) concurso(s). 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15h23 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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