ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos cinco dias do mês de junho de
dois mil e vinte, às treze horas e trinta e seis minutos, reuniram-se remotamente, via ferramenta
Google Meet, sob a presidência do Prof. Matheus Carvalho Viana. Estavam presentes ainda os
seguintes professores: Alexandre Bittencourt Pigozzo, Carolina Ribeiro Xavier, Charles Figueredo
de Barros, Daniel Ludovico Guidoni Daniel Luiz Alves Madeira, Dárlinton Barbosa Feres Carvalho,
Diego Roberto Colombo Dias, Edimilson Batista dos Santos, Elder José Reioli Cirilo, Elverton
Carvalho Fazzion, Fernanda Sumika Hojo de Souza, Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Marcos
Antônio de Matos Laia, Michelli Marlane Silva Loureiro, Milene Barbosa Carvalho, Rafael Sachtto
Oliveira, Vinícius da Fonseca Vieira e Vinícius Humberto Serapilha Durelli. A Profa. Elisa T. de
Albergaria não pode comparecer à reunião em virtude de compromisso anteriormente agendado
relativo às suas atividades como Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UFSJ. Iniciando a reunião,
foram adicionados dois itens de pauta, o primeiro sobre a aprovação da ata da 17ª reunião ordinária
e o segundo sobre a aprovação do projeto voluntário de IC coordenado pelo Prof. Diego R. C. Dias.
O presidente informou que a partir de agora as atas das reuniões da Assembleia Departamental
DCOMP serão assinadas eletronicamente no Sistema Integrado de Gestão “SIPAC”. Ele informou
também que até o final do mês a Reitoria fará uma reunião com todos os Chefes de Depto. da UFSJ
para tratar de questões relacionadas à abertura de processos seletivos de Profs. Substitutos e de
concursos públicos para docentes de quadro efetivo. Informou também que a PROGP antecipou ao
DCOMP que, por ora, somente está garantida a possibilidade de substituição de docentes ocupantes
de funções de confiança em Pró-Reitorias podem ser contratados via processo seletivo. Em seguida,
o Prof. Daniel L. A. Madeira informou que em dezembro de 2019 foi publicada uma Resolução
sobre novos critérios para extensão do prazo de integralização, os quais definem requisitos mínimos
para a solicitação da extensão deste prazo junto ao Colegiado das Coordenações de cursos de
graduação da UFSJ, trazendo uma regra mais clara para este processo. Em seguida, o presidente
levantou o primeiro item de pauta. ITEM 01-Aprovação da ata da 17ª reunião extraordinária
da Assembleia Departamental. A ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 02- Aprovação de
RADOCs dos docentes que ainda não tiveram apreciadas em Assembleia Departamental as
atividades docentes integrais desenvolvidas em 2019. Após deliberação, os RADOCs de todos
os docentes do DCOMP, com exceção do Prof. Leonardo C. D. da Rocha e do Prof. Marcos A. de
M. Laia, que já haviam sido aprovados na 16ª reunião extraordinária desta Assembleia, foram
aprovados por unanimidade. ITEM 03 - Aprovação de RADOCs dos docentes relativamente a
atividades docentes desenvolvidas entre os meses de janeiro a maio de 2020. Após deliberação,
os RADOCs de janeiro de 2020 a maio de 2020 de todos os docentes do DCOMP foram aprovados
por unanimidade por esta Assembleia. O Prof. Elder R. Cirilo se manifestou para informar que o
os dados das atividades docentes e discentes do PPGCC estão sendo migrados do sistema
informacional POSGRAD para o sistema SIGAA e que, além disso, o NTINF interrompeu a
utilização do sistema POSGRAD pelos usuários (Coordenadores e Secretários de PPGs). Em razão
disso, conforme o Prof. Elder Cirilo, o registro de atividades docentes desenvolvidas no PPGCC
pode ser prejudicado, pois o POSGRAD e o INTELECTO possuíam uma integração que permitia
a importação automática dos dados por este sistema, algo que não será mais possível em virtude da
recente caída em desuso do sistema POSGRAD. Por isso, ele informou que o PPGCC verificará
junto à PROPE e PROGP como esse registro deverá ser realizado pelos docentes e pela Secretaria
do programa durante o período de transição da migração do POSGRAD para o SIGAA. O Prof.

Leonardo C. D. da Rocha também se manifestou para informar que, para efeito de progressão ou
promoção, o docente que cumprir os interstícios necessários para o avanço na carreira, caso não
consiga registrar todas as suas atividades nos RADOCs, a UFSJ tem permitido que os docentes
apresentem o currículo Lattes juntamente com documentos comprobatórios das atividades ali
registradas, como instrumento de comprovação dessas atividades. O Prof. Leonardo Rocha
informou que o pessoal docente do CCO vem empregando essa ferramenta de comprovação das
atividades docentes para fins de progressão ou promoção. Na sequência, o Prof. Diego R. C. Dias
se manifestou também para afirmar, na condição de membro da CPPD, comissão que avalia a
conformidade dos processos de progressão e promoção, que a ausência de RADOCs em processos
de docentes do CCO torna mais difícil o trabalho da comissão em comparação com os processos
nos quais esses relatórios estão presentes. ITEM 04 - Aprovação do projeto voluntário de IC
intitulado "Rastreamento Corporal por meio de Sensores Biomecânicos", coordenado pelo
Prof. Diego R. C. Dias (relator: Prof.: Marcos A. de M. Laia). Após considerações do Prof.
Diego R. C. Dias e do relator, Prof. Marcos A. de M. Laia, o projeto foi aprovado por unanimidade
por esta Assembleia. ITEM 05- Aprovação do projeto voluntário de IC intitulado "Sistema de
aquisição e processamento de dados de reabilitação física e neurofuncional", coordenado pelo
Prof. Diego R. C. Dias (relator: Prof. Daniel L. A. Madeira). Após considerações do Prof. Diego
R. C. Dias e do relator, Prof. Daniel L. A. Madeira, o projeto foi aprovado por unanimidade por
esta Assembleia. ITEM 06- Aprovação do relatório final do projeto voluntário de IC intitulado
"Uso de Inteligência Artificial para o desenvolvimento de jogadas na categoria de futebol de
Robˆos IEEE Very Small Size", coordenado pelo Prof. Marcos A. de M. Laia (relator: Prof.
Edimilson B. dos Santos). Após considerações do coordenador, Prof. Marcos A. de M. Laia e do
relator, Prof. Edimilson B. dos Santos, o relatório final foi aprovado por unanimidade por esta
Assembleia. ITEM 07 - Anuência da participação do Prof. Charles F. de Barros como Docente
Permanente no programa de Mestrado em Sistemas de Informação (PROMSI) da UFSJ, a
ser ofertado via EaD (início Março de 2021). O Prof. Charles F. de B. informou sobre o convite
que recebeu do PROMSI para atuar como Docente Permanente do referido programa de Mestrado,
oferecido a distância (modalidade EaD). Ele informou ainda que, embora tenha comunicado ao
DCOMP que o início seria em Março de 2021, no entanto, como a proposta não submetida à CAPES
para inserção dela na Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN) 2021, em razão da
suspensão de seu cronograma. A participação do Prof. Charles F. de Barros como Docente
Permanente no programa de Mestrado em Sistemas de Informação (PROMSI) da UFSJ foi
aprovada por unanimidade. ITEM 08 - Autorização de regime de trabalho "em horário
especial/servidor público estudante" (Lei Federal nº 8.112/1990) ao TAE Daniel C. Giraldi
para realização de Doutorado em Psicologia na UFSJ (início 2º semestre de 2021 / término no
2º semestre de 2025), conforme planejamento anexo. O presidente passou a palavra ao TAE
Daniel C. Giraldi, que fez considerações sobre fundamentos legais de sua solicitação de
cumprimento da jornada de trabalho em regime de horário especial para servidor estudante
(encaminhada à Chefia Departamental e registrada no PDP 2021), devido à sua expectativa de
ingresso no programa de doutorado em Psicologia da UFSJ no próximo ano, a partir do qual sua
jornada será desenvolvida através do chamado “regime de trabalho em horário especial de servidor
público estudante” (previsto pela Lei Federal nº 8.112/1990). Este pedido de autorização de
cumprimento especial de jornada foi por ele solicitado junto ao Departamento de Ciência da
Computação para fins de regulamentação de sua atuação profissional neste Depto. durante o

período que abrange o 2º semestre de 2021 e o 2º semestre de 2025. A solicitação de cumprimento
especial da jornada de trabalho do servidor Daniel Castro Giraldi durante o período que abrange o
segundo semestre de 2021 ao segundo semestre de 2025 foi autorizada por unanimidade por esta
Assembleia. ITEM 09 - Autorização de pedidos de afastamento para fins de qualificação de
docentes do DCOMP no ano de 2021. Após deliberação, foram aprovados por unanimidade por
esta Assembleia os seguintes afastamentos de docentes do DCOMP no ano de 2021 para fins de
realização de pós-doutorado: Carolina R. Xavier (de março de 2021 a fevereiro de 2022); Vinícius
da F. Vieira (de março de 2021 a fevereiro de 2022). As solicitações foram aprovadas por
unanimidade. O Prof. Diego R. C. Dias se manifestou para informar sua previsão de saída para pósdoutorado em Agosto de 2020, conforme aprovação da Assembleia em reunião realizada em
setembro do ano passado. O presidente se manifestou também para informar que, conforme
posicionamento da PROGP/SECOP, não há perspectiva no horizonte quanto à possibilidade de
abertura de processo seletivo para substituir os docentes que se afastarão para pós-doutorado em
semestres vindouros. O presidente deu por encerrada a reunião às 14h24min e eu, Daniel Castro
Giraldi, lavrei esta ata, a qual após lida e aprovada será assinada eletronicamente por todos. São
João del-Rei, 05 de junho de 2020.
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