ATA DA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos três dias do mês de julho de
dois mil e vinte, às treze horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se remotamente os membros de
Assembleia via ferramenta Google Meet, sob a presidência do Prof. Matheus Carvalho Viana.
Estavam presentes 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, Elisa Tuler de Albergaria, 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 Sachetto Oliveira, Vinícius da Fonseca
Vieira e Vinícius Humberto Serapilha Durelli. Iniciando a reunião, o presidente informou sobre a
pertinência de os servidores do Depto. que precisarem acessar o prédio do DCOMP durante o
período de suspensão das atividades administrativas e acadêmicas presenciais devido à pandemia
da COVID-19 informarem com antecedência o Setor de Segurança Institucional da UFSJ
(seguranca@ufsj.edu.br), já que este setor exigiu dos vigilantes do Ctan prévia comunicação para
concessão do acesso ao prédio do DCOMP/DCECO. Sobre este mesmo assunto, em seguida a
Profa. Fernanda S. H. de Souza manifestou perplexidade devido à costumeira não-exigência de
identificação pelos vigilantes no que se refere à entrada de servidores do DCOMP no CTAN
durante o atual período de suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais na
UFSJ. Os Profs. Elder J. R. Cirilo e Diego R. C. Dias também informaram que estiveram no CTAN
durante o referido período e nenhum vigilante exigiu deles qualquer identificação. Na sequência, o
presidente informou sobre o progressivo colapso do talude ao lado do prédio do DCOMP/DCECO,
o qual está avançando cada vez mais proximamente ao referido edifício. O DCOMP vem reiterada
e insistentemente buscando diálogo (documentado em histórico de e-mails) com as unidades
organizacionais responsáveis pela manutenção e conservação de infraestruturas prediais na UFSJ
(PROAD, DIPRE e SETOB) e, não obstante, até agora não houve nenhum trabalho de recuperação
do talude. Em seguida ao informe, a Profa. Elisa T. de Albergaria informou que uma comissão da
UFSJ está trabalhando atualmente na definição de diretrizes acerca de como serão desenvolvidas
as atividades acadêmicas e administrativas da UFSJ no próximo semestre. Essas diretrizes serão
divulgadas no início da próxima semana a toda atividade acadêmica e, na semana seguinte, foi
informado pela Profa. Elisa T. de Albergaria que haverá possivelmente uma reunião para tratar do
tema, de presença facultativa com as Assembleias e Colegiados de Coordenação de Graduação e
Pós-Graduação. A seguir, um último informe foi apresentado pelo presidente, a respeito do fato de
que alguns membros da Assembleia ainda não assinaram eletronicamente a ata da 17ª RE da
Assembleia Departamental, possivelmente pelo fato de que não costumam acessar o e-mail
institucional que por eles foram cadastrados no SIPAC, pelo qual receberem uma mensagem
automática do sistema solicitando o procedimento de assinatura. ITEM 01-Aprovação da ata da
85ª reunião ordinária da Assembleia Departamental. A ata foi aprovada por unanimidade.
ITEM 02-Aprovação do relatório final do projeto voluntário de IC intitulado "Redes
Bayesianas aplicadas à extensão automática da ontologia de um sistema de aprendizado semfim", coordenado pelo Prof. Edimilson Batista dos Santos. O relator, Prof. Charles F. de Barros
se manifestou pela aprovação do relatório, no que foi acompanhado por todos os demais membros,
por unanimidade. ITEM 03-Aprovação do relatório final do projeto voluntário de IC
intitulado "Mapeamento de infraestruturas utilizadas para envio de mensagens de phishing",

coordenado pelo Prof. Elverton Carvalho Fazzion. Após breve relato, o relator, Prof. Rafael S.
Oliveira, se manifestou pela aprovação, sem ressalvas, do relatório final, no que foi acompanhado
por todos os demais membros por unanimidade. ITEM 04-Aprovação do projeto voluntário de
IC intitulado "Construção de um sistema para identificação e análise de páginas de
phishing", coordenado pelo Prof. Elverton Carvalho Fazzion. Após breve relato, o relator, Prof.
Daniel L. A. Madeira, se manifestou pela aprovação, sem ressalvas, do projeto apresentado, no que
foi acompanhado por todos os demais membros por unanimidade. ITEM 05-Prorrogação do
contrato do Prof. Fábio Corrêa. Após considerações do presidente sobre o contrato do Prof. Fábio
Corrêa, substituto do Prof. Elverton C. Fazzion, cuja vigência será encerrada no próximo dia 31 de
julho. A Profa. Elisa T. de Albergaria se manifestou para informar sobre os prazos legais de
extensão de contratos e sobre os últimos informes do MEC à UFSJ no que se refere a novas
contratações de docentes e que a Reitoria até o final do mês de julho terá informações do governo
federal sobre a expectativa de execução orçamentária para o segundo semestre de 2020 na UFSJ.
De posse dessas informações, as decisões sobre contratação e prorrogação de contratos de docentes
Substitutos da UFSJ poderão ser tomadas pela PROGP. Na sequência, o Prof. Elverton C. Fazzion
se manifestou para informar sobre o status atual de seu afastamento e sobre a previsão de sua defesa
de doutorado. O Prof. Leonardo C. D. da Rocha e o Prof. Daniel L. A. Madeira se manifestaram
para registrar o entendimento e posicionamento de que, se houver recursos orçamentários, é
pertinente ao DCOMP a solicitação da extensão do contrato do Prof. Fábio até o final do ano de
2020 junto à PROGP/SECOP. Ao final da deliberação, foi aprovado por unanimidade o interesse
do DCOMP em estender o contrato do Prof. Fábio Corrêa, desde que a PROGP/SECOP confirme
disponibilidade orçamentária para a sustentação financeira desta extensão contratual. ITEM 06Destinação recursos orçamentários do DCOMP no ano de 2020. Após informe do presidente
sobre o saldo atual orçamentário do DCOMP e sobre a ausência de previsão por parte do Setor de
Orçamento (SETOR) sobre quando será encaminhada pelo governo federal a segunda parcela de
recursos orçamentários programada para o exercício. O Prof. Daniel L. Guidoni se manifestou
informando sobre o interesse, já manifesto ao DCOMP no ano de 2019, de aquisição de uma série
de materiais eletrônicos consumíveis para equipar o Laboratório de Hardware, alguns dos quais já
foram disponibilizados pelo SEALM e os restantes não puderam ser entregues, devido ao fato de
que sequer havia cadastro desse itens no Setor de Almoxarifado da instituição. No mesmo mês em
que foram entregues os materiais, os itens que não existem no catálogo de materiais da UFSJ foram
cadastrados pela Secretaria do DCOMP, porém os pregões de aquisição ainda não foram realizados
pelo SECOL. O Prof. Daniel L. Guidoni e o Prof. Marcos A. de M. Laia, na sequência, sugeriram
que seja realizado ao longo dos próximos dias um levantamento dos interesses dos demais docentes
do Depto. no que se refere à aquisição de materiais de laboratório, para projeção do quantitativo de
materiais a ser adquirido ainda este ano para este fim. Em seguida, o Prof. Leonardo C. D. da Rocha
se manifestou para informar que há recursos orçamentários obtidos através de um projeto por ele
coordenado e que serão transferidos ao centro de custo do DCOMP, os quais, todavia, estão
imobilizados na PPLAN desde fevereiro de 2020, não obstante o Departamento de Ciência da
Computação esteja solicitando, desde aquele momento, a transferência do referido recurso ao
centro de custo do DCOMP. Após deliberação, foi decidido por unanimidade o interesse do
Departamento de Ciência em Computação em empregar integralmente os recursos orçamentários
do DCOMP no ano de 2020 na aquisição de materiais de laboratório, cujo quantitativo será
apresentado na próxima reunião ordinária desta Assembleia. O presidente deu por encerrada a

reunião às 14h22min e eu, Daniel Castro Giraldi, lavrei esta ata, a qual, após lida e aprovada, será
assinada por todos. São João del-Rei, 03 de julho de 2020.
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