
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO    
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA 
 
No da Ata: 14/2011        Data: 29/11/2011       Horário: 13h30min        Local: Sala 216 - Prédio: 43412 
Presentes: Profs. Alexandre da Silva Carissimi, André Inácio Reis, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Érika Fernandes 
Cota, 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). 
Ausência(s) justificada(s): Profs. Flávio Rech Wagner e Magda Bercht e dos representantes discentes Alexandre 
Júnior da Costa e Matheus Brenner Lehmann 

 
1. Aprovação das Atas das reuniões 12/2011 e 13/2011. 
Com retificações sugeridas pelos membros do Colegiado, foi aprovada a ata da reunião 12/2011, realizada em 
03/11/2011. Também foi aprovada a ata da reunião 13/2011, realizada em 25/11/2011. As atas deverão ser 
assinadas pelos membros do Colegiado que estiveram presentes naquelas reuniões. 
2. Afastamentos do País 
2.1. Prof. Ricardo Augusto da Luz Reis, no período de 09 a 17 de dezembro de 2011, incluindo trânsito, para 
participação no evento IEEE ICECS – International Conference on Electronic Circuits and Systems, em Beirute, 
Líbano. Durante o afastamento, as atividades docentes do período 2011/2 já estarão concluídas.  
2.2. Prof. José Valdeni de Lima, no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011, incluindo trânsito, 
para participação em reunião do projeto STIC AmSud LWM – Learning While Moving e no Congresso Internacional 
de Informática na Educação – TISE 2011, ambos em Santiago, no Chile. Durante o afastamento, seus encargos na 
graduação serão assumidos pelo Prof. Roberto Cabral de Mello Borges.  
2.3. Profa Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt, no período de 26 de novembro a 12 de dezembro de 2011, 
incluindo trânsito, para participação no evento SERESSA – International School on the Effects of Radiation on 
Embedded Systems for Space Applications, em Toulouse, onde apresentará trabalho, e visita técnica à 
Universidade de Montpellier, ambos na França. Durante o afastamento, seus encargos didáticos na graduação 
estarão suspensos. Na pós-graduação, as aulas serão ministradas à distância. 
3. Encargos docentes 2012/01 – relato da Comissão de Encargos. 
A Profa Érika informou que a alocação dos encargos atendeu a quase todas as demandas, exceto algumas, a saber: 
Circuitos Digitais - máximo de 20 alunos por turma (limitação do laboratório da sala 105/67), o que exigiu a 
criação de três turmas para CIC e duas para ECP, as quais serão assumidas pelos professores Fernando 
Nascimento(2), Renato Ribas, Ricardo Reis e Sérgio Bampi. 
Compiladores: considerando que o Prof. Nicolas Maillard estará afastado, foi sugerido unir as duas turmas, 
ficando ambas com o Prof. Marcelo Johann, ou que o novo Professor Adjunto a ser contratado fique com a 
segunda turma, pois o Prof. Johann já está com a turma U de Sistemas Operacionais II. 
Sistemas Operacionais II: será assumida pelo Prof. Marcelo Johann. 
Engenharia de Software N: são 2 turmas neste semestre. Profa Karin Becker vai assumir e ficará com 12 horas 
semanais em 2012/01, assumindo somente 4 horas semanais em 2012/02. 
Concepção de Circuitos Integrados I: Ficará com o Prof. Renato Ribas, passando a haver rodízio semestral entre os 
professores Sérgio Bampi, Renato Ribas e Ricardo Reis. 
Prof. Anderson também ficará com 12 horas semanais neste semestre e somente 4 horas semanais em 2012/02. 
Profa Ivone Medero ficou com 12 horas (assumiu a turma de INF01210 à noite). 
Ficaram com menos de 8 horas semanais de aulas os professores Sérgio Cechin (6 – vai compensar em 2012/02), 
Érika Cota (4), Newton Braga Rosa (4), André Reis (6) e José Valdeni de Lima (6). 
Será preciso oferecer uma turma de INF01115 para o curso de Administração em 2012/2. 
Sugestão de item a discutir no futuro: definir um número mínimo de alunos por turma para que os encargos 
sejam computados integralmente. 
4. Situação dos concursos para Professor Adjunto (Prof. Lisbôa) 
O Prof. Lisbôa informou que os processos para abertura dos três concursos para Professor Adjunto do 
Departamento já estão completos na PROGESP e que os editais devem ser publicados ainda nesta semana. Devido 
ao atraso gerado pela necessidade de adaptar a documentação constante no processo às novas disposições legais 
para este tipo de concurso, o primeiro concurso, para a área de Classificação e Pesquisa de Dados, Estruturas de 
Dados e Engenharia de Software, não poderá mais ser realizado em janeiro/2012, devido ao prazo mínimo de 60 
dias após a publicação do edital para início dos concursos. A data definitiva será definida pela chefia do 
Departamento assim que os editais forem publicados e for confirmada a aceitação destas datas pelos membros 
das bancas. 
Rubricas: 
 
 
 



5. Processo seletivo para a contratação de professores substitutos (Profa Renata). 
A Profa Renata Galante informou que o processo seletivo para contratação de Professores Substitutos enquanto 
não forem ocupadas as vagas disponíveis para o Departamento já está planejado e as provas serão aplicadas no 
dia 15 de dezembro. Para compor a banca do processo seletivo foram indicados os nomes dos professores Renata 
Galante (Presidente), Anderson Maciel, Cláudio Rosito Jung e Érika Fernandes Cota (suplente). A indicação foi 
aprovada por unanimidade. 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 14h20 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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