
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos vinte e oito dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e nove minutos, reuniram-se os membros desta 
Assembleia, na sala 3.11 do Campus Tancredo de Almeida Neves da Universidade Federal de São 
João del-Rei, sob a presidência do Prof. Matheus Carvalho Viana. Estavam presentes ainda os 
seguintes professores: Alexandre Bittencourt Pigozzo, Carolina Ribeiro Xavier, Daniel Luiz Alves 
Madeira, Dárlinton Barbosa Feres Carvalho, Edimilson Batista dos Santos, Elisa Tuler de 
Albergaria, Fábio Corrêa, Fernanda S. H. de Souza, Flávio Luiz Schiavoni, Leonardo Chaves Dutra 
da Rocha, Marcos Antônio de Matos Laia, Milene Barbosa Carvalho, Michelli Marlane Silva 
Loureiro,  Sofia Larissa da Costa Paiva, Vinícius da Fonseca Vieira Vinícius Humberto Serapilha 
Durelli. Iniciando a reunião, o Prof. Daniel L. A. Madeira informou sobre a recepção de calouros 
no dia 16 de março para todos os alunos, a partir das 15h. Em seguida o Prof. Dárlinton B. F. 
Carvalho informou que o Grupo de Trabalho Desenvolvimento e Inovação na Mata Mineira e 
Vertentes (GDI Mata e Vertentes) identificou um interesse na região de São João del-Rei em 
fomentar o ecossistema de inovação em empresas que trabalham com desenvolvimento de software, 
buscando apoio do curso de graduação em Ciência da Computação da UFSJ, alunos e docentes, e 
quem tiver interesse em participar pode procurá-lo para mais informações. Na sequência, o 
presidente informou a respeito das recentes iniciativas do DCOMP em buscar resolver o problema 
do talude ao lado do estacionamento superior do entorno ao prédio do DCOMP e a respeito da 
situação atual do trâmite relativo à instalação de aparelhos de ar condicionado split hi-wall, cujo 
contrato atualmente está em posse da Procuradoria Jurídica, para apreciação. A Profa. Michelli M. 
S. Loureiro se pronunciou sobre a coincidência de horários entre as responsabilidades didáticas 
dela e de seu esposo no horário noturno das sextas-feiras nos cursos de graduação em Engenharia 
no CSA e manifestou seu interesse em consultar os demais membros da Assembleia sobre se algum 
docente do DCOMP poderia assumir os encargos didáticos dela no curso de Eng. Mecânica, uma 
vez que ela assumiu a Engenharia Elétrica, com a assunção dela de alguma disciplina no curso de 
graduação em Ciência da Computação. Foi inserido um novo item de pauta, para tratar de uma 
possível nova distribuição do encargo didático da disciplina “Métodos Numéricos” no curso de 
graduação em Engenharia Mecânica durante o 1º semestre letivo de 2020. Em seguida, o presidente 
levantou o primeiro item de pauta. ITEM 01-Aprovação da ata da 84ª reunião ordinária da 
Assembleia Departamental. A ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 02-Apreciação da 
aprovação monocrática do projeto de colaboração esporádica do Prof. Leonardo C. D. da 
Rocha e dos ad referendum que aprovaram as colaborações dos docentes Dárlinton B. F. 
Carvalho, Elisa T. de Albergaria e Matheus Carvalho Viana. O presidente se pronunciou sobre 
a parceria com a UFRGS, via modalidade institucional “colaboração esporádica”, pela qual os 
docentes do DCOMP mencionados no presente item de pauta atuarão como pareceristas ad hoc. O 
Prof. Dárlinton B. F. Carvalho deixou claro que compete à chefia departamental controlar as horas 
de atuação dos colaboradores na parceria, conforme Resolução nº 012/2016/CONEP/UFSJ. A 
colaboração foi aprovada com três abstenções. ITEM 03-Aprovação dos RADOCs 2019 dos 
Profs. Leonardo C. D. da Rocha e Marcos A. de M. Laia. O Prof. Leonardo C. D. da Rocha se 
manifestou para justificar a inserção deste item de pauta durante o período em que exerceu a função 
de chefe em exercício do DCOMP durante o presente mês, em razão de que costuma realizar 
anualmente a organização de suas atividades docentes, dos relatórios e da documentação 
comprobatória das mesmas, assim como iniciativas para a formalização da aprovação dessas 



atividades junto ao órgão competente para aprová-los (Assembleia Departamental). Os RADOCs 
foram aprovados por unanimidade. Ressalte-se que, além disso, este item de pauta foi inserido para 
deliberação em razão do fato de que o Prof. Marcos A. de M. Laia adquiriu o direito à progressão 
em Fevereiro de 2020. ITEM 04-Liberação e definição da nova destinação para a sala 3.15 
(antiga sala da Secretaria do PPGCC). O presidente informou que, em razão da implantação 
recente da Secretaria Integrada dos PPGs/Ctan e tendo em vista a intenção de implantar uma sala 
de auditório na 3.15 (sala do Flávio e Marcos Laia). A Profa. Carolina manifestou que há decisão 
colegiada registrada em ata de reunião da Assembleia Departamental DCOMP definindo que uma 
sala do 1º andar será utilizada para realização de defesas de trabalhos acadêmicos. O Prof. Flávio 
L. Schiavoni questionou sobre a possibilidade de retorno ao gabinete antigo dele e do Prof. Marcos 
Laia quando da instalação de aparelho de ar condicionado no ambiente em questão.  O Prof. 
Vinícius da F. Vieira se manifestou para informar que o PPGCC pretende continuar utilizando o 
ambiente, em conformidade às últimas informações que ele recebeu da Coordenação do PPGCC. 
O Prof. Leonardo C. D. da Rocha se manifestou sobre uma verba por ele recebida, a qual será 
transferida pela FAUF ao DCOMP para fins de equipamento da infraestrutura material do DCOMP, 
inclusive no que se refere às necessidades do supra referido microauditório, caso seja este o 
interesse da Assembleia. Em razão das deliberações, foi acordado que a destinação da sala 3.15 
será definida futuramente, a partir do encaminhamento a ser dado pela Coordenação do PPGCC à 
questão, uma vez que a Secretaria do PPGCC foi transferida para o pool de Secretarias de PPG no 
Ctan recentemente. ITEM 05-Definição do calendário de reuniões ordinárias da Assembleia 
Departamental DCOMP durante o 1º semestre de 2020. Foi aprovado por unanimidade o 
seguinte calendário de reuniões: 03 de abril; 08 de maio; 05 de junho; 03 de julho; 14 de agosto. 
ITEM 06-Apreciação do ad referendum relativo à alteração de encargos didáticos da Profa. 
Michelli M. S. Loureiro no 1º semestre letivo de 2020. O presidente apresentou os motivos da 
alteração dos encargos didáticos da Profa. Michelli que foram inicialmente definidos para o 1º 
semestre letivo e o Prof. Daniel Madeira excluiu no sistema CONTAC a Disciplina Optativa 
inicialmente designada, cuja remoção foi aprovada monocraticamente pela chefia departamental 
ad referendum da Assembleia Departamental. O ad referendum foi aprovado por unanimidade. 
ITEM 07- Apreciação da solicitação da COENP de atribuição de novo encargo didático ao 
DCOMP neste semestre (Turma Especial para a disciplina "Programação de 
Computadores"). O presidente informou qual foi a justificativa apresentada pela COENP para 
solicitar a abertura de Turma Especial para a disciplina “Programação de Computadores”, em 
virtude do alto índice de reprovação na referida unidade curricular ministrada por Prof. Substituto 
do DCOMP no ano de 2018. Após ampla deliberação, foi aprovado com duas abstenções que o 
DCOMP não atenderá a solicitação da COENP, tendo em vista que, a partir do primeiro semestre 
de 2020, o DCOMP assumiu os encargos de duas disciplinas que antes pertenciam ao DEMAT, para 
os quais ainda não foi autorizado pela PROGP a realização de concurso público para suprimento 
da vaga gerada por essa transferência de encargos. Além disso, dois professores iniciaram um 
período de afastamento também durantes este mesmo período. Para suprir esse aumento de encargo 
e lidar com o afastamento dos professores, o DCOMP abriu um concurso para professor substituto 
e pretende abrir outro para efetivo tão logo haja autorização pela PROGP. Contudo, com a proibição 
de contratações decretada pelo Governo Federal, o DCOMP ficou impedido de realizar até o 
momento os procedimentos administrativos de contratação de novos docentes, de modo que os 
professores atuais do departamento tiveram que assumir os referidos encargos. Devido a esta 



conjuntura, o DCOMP se viu impossibilitado de atender a solicitação do COENP no presente 
momento. Foi deliberado ainda que, assim que a vaga para o professor substituto puder ser 
preenchida, o DCOMP entrará em contato com a COENP para buscar atender à solicitação desta 
Coordenação. ITEM 08-Apreciação do pedido de alteração da responsabilidade pelo encargo 
didático da disciplina “Métodos Numéricos” no curso de graduação em Engenharia Mecânica 
(1º semestre letivo de 2020). Após deliberação, foi dado pela Assembleia o seguinte 
encaminhamento: a Profa. Fernanda S. H. de Souza assumirá “AEDS I” (substituindo o Prof. 
Charles F. de Barros), a Profa. Michelli M. S. Loureiro assumirá “POC II”, o Prof. Dárlinton B.  F. 
Carvalho assumirá “POC I” e o Prof. Charles F. de Barros assumira a disciplina “Métodos 
Numéricos” na Engenharia Mecânica. A proposta foi aprovada com duas abstenções. O presidente 
deu por encerrada a reunião às 10h40min, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. São 
João del-Rei, 28 de fevereiro de 2020. 

 


