
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO    
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 11/2011   Data:  27/10/2011  Horário: 12h30min   Local: Sala 216   Prédio: 43412 
 

Presentes: Profs. André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Flávio Rech Wagner, 
Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, 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 os representantes discentes Alexandre Júnior 
da Costa e Matheus Brenner Lehmann. 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Alexandre da Silva Carissimi e Erika Fernandes Cota 
 
1. Aprovação da Ata da reunião 10/2011. 
A ata da reunião 10/2011, realizada em 20/10/2011, foi aprovada e deverá ser assinada pelos membros 
do Colegiado presentes à mesma. 
2. Terceiro concurso para Professor Adjunto 
Em relação ao terceiro concurso para Professor Adjunto, que será realizado pelo Departamento na 
semana de 27/02/2012 ou de 05/03/2012, conforme disponibilidade da banca, foram tomadas as 
seguintes decisões: 
2.1. Definição da área do Concurso 
A definição da área deste concurso, conforme decidido na reunião 08/2011 do Colegiado, realizada em 
08/09/2011, poderia ser modificada em reunião posterior.  Por sugestão do Prof. Alexandre Carissimi 
encaminhada por e-mail, solicitando a retirada de “Sistemas Operacionais”, após discussão do assunto, 
foi aprovado que a área deste concurso será a de “Algoritmos e Arquitetura de Computadores”. 
2.2. Indicação dos membros da Comissão Examinadora internos ao Departamento 
Para as funções de Presidente e seu Suplente, como membros da Comissão Examinadora do concurso 
internos ao Departamento, foi aprovada pelo Colegiado a indicação dos professores Luigi Carro e 
Ingrid Eleonora Schreiber Jansch Porto, respectivamente, com abstenção dos indicados. 
3. Deliberação sobre disposições para os 3 concursos para professor Adjunto 
A Decisão 349/2011 do Conselho Universitário, em seus artigos 16 e 17, deixa a critério dos 
departamentos a decisão sobre algumas das disposições para a Prova Escrita, que constitui a Primeira 
Fase do concurso. Estabelece, ainda, que estas disposições devem constar do edital de abertura do 
concurso. Após análise das opções existentes e debate do assunto, foi aprovado que: 
- A consulta a material bibliográfico de domínio público, em papel, previamente aprovado pela Comissão 

Examinadora (Art. 16, incisos III e V), será permitida somente durante a primeira hora da prova escrita, 
sendo que as anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no decorrer 
da prova, devendo ser feitas em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final. 

- A redação da prova escrita (Art. 16, inciso VI) deverá ser manuscrita e a tinta. 
- Durante o julgamento da Primeira Fase do concurso (Art. 17), em sessão pública, a Prova Escrita será 

lida, em voz alta, pelo candidato. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 13h15 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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