
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos quatro dias do mês de setembro 
de dois mil e vinte, às treze horas e quarenta e um minutos, reuniram-se remotamente os membros 
da Assembleia Departamental DCOMP, via ferramenta Google Meet, sob a presidência do Prof. 
Matheus Carvalho Viana. Estiveram presentes os seguintes docentes: 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, 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 que a Profa. Elisa T. de Albergaria não pode 
estar presente por estar de férias. Informou também que o CRC reportou esta semana a ocorrência 
de duas quedas de energia nos servidores do DCOMP. O Prof. Leonardo se manifestou para 
confirmar a recente instabilidade nos servidores do Depto.e manifestou sua dúvida sobre qual seria 
a causa deste problema, se de fato se trata simplesmente de instabilidade no fornecimento de energia 
ao prédio do DCOMP ou não. Possivelmente, de acordo com o Prof., Leonardo, o problema pode 
também estar relacionado a instabilidades relacionadas à atualização recente da rede do DCOMP. 
O presidente informou também que o DCOMP  e a CCOMP encaminharam no final do mês passado 
um memorando à PROAD solicitando a instalação dos aparelhos de ar condicionado que chegaram 
para a CCOMP no início do ano de 2019. A Profa. Carolina R. Xavier comentou sobre informação 
que lhe foi repassada por funcionários da UFSJ que de que o motivo da recente instabilidade nas 
máquinas instaladas no DCOMP se deu devido a um problema no firewall do campus. A Profa. 
Carolina informou também sobre o estado de vulnerabilidade atual do acesso ao prédio do DCOMP 
durante o período da pandemia, já que a porta de entrada do edifício do DCOMP/DCECO estava 
aberta nas últimas vezes em que ela esteve no prédio. Em seguida, o presidente comentou sobre a 
chegada esta semana ao DCOMP de todas as bancadas e armários que foram solicitados no final 
do ano passado para equipar laboratórios do Depto. A Profa. Milene B. Carvalho se manifestou 
para sugerir que, na hora da fixação das bancadas pelo Setor de Serviços Gerais, se procure garantir 
um espaço mínimo adequado ao trânsito dos docentes nos laboratórios. O presidente informou 
sobre a reunião, prevista para o dia 10 de setembro, com os chefes do NTINF e DIMAP/COPLAC 
para esclarecimentos definitivos sobre o enquadramento institucional dos materiais de TI na UFSJ, 
devido ao desentendimento atual dos órgãos da UFSJ responsáveis pela homologação da compra 
desses materiais no que diz respeito ao que define a identidade e escopo desses materiais. A Profa. 
Fernanda S. H. de Souza se manifestou para informar que está à disposição para esclarecimentos 
sobre as discussões que foram travadas na última reunião do CONSU. O Prof. Daniel L. A. Madeira 
se manifestou também para informar sobre a 3ª etapa de inscrições periódicas, a qual está em 
vigência, e para dizer também que a quantidade de alunos inscritos no primeiro período letivo 
emergencial está bastante próxima àquela que costuma ser observada em semestres anteriores, em 
situação normal das aulas. O Prof. Leonardo C. D. da Rocha e o Prof. Daniel L. A. Madeira 
comentaram sobre estratégias de motivação dos alunos a serem desenvolvidas nas próximas 
semanas por meio de uma campanha a ser divulgada nas redes sociais da CCOMP. Na sequência, 
a Profa. Michelli se manifestou sobre decisões recentes tomadas no CONEP acerca de novas 
regulamentações que serão em breve realizadas pelo referido conselho, com implicações para a 
vida acadêmica dos estudantes de graduação e de pós-graduação quando a universidade retomar 
suas atividades normais após o encerramento do estado de calamidade. Essas regulamentações 
serão relacionadas a questões pertinentes à retenção, integralização, dentre outros assuntos 
referentes ao percurso dos estudantes durante os períodos emergenciais de atividades de ensino. A 
Profa. Michelli informou também que está aberta ao recebimento de sugestões por e-mail a respeito 
desse assuntos, a fim de levar contribuições dos docentes do DCOMP para as discussões que serão 
travadas durante os processos de tomada de decisão a respeito dessas regulamentações no CONEP. 
O Prof. Elder informou sobre o atual processo de matrículas de alunos nos PPGs na UFSJ neste 



semestre, o qual terá de ser feito individualmente por cada PPG. Esse transtorno administrativo se 
deve em virtude do fato de que não foi disponibilizado tempestivamente às unidades acadêmicas 
um sistema informacional para processamento da vida acadêmica no âmbito da pós-graduação da 
UFSJ. Desse modo, segundo o Prof., Elder, o cadastramento de disciplinas da pós-graduação e 
todos as demais espécies de registro da vida acadêmica da pós-graduação nos períodos letivos 
emergenciais não contará como apoio imediato de nenhum sistema informacional. O Prof. Elder 
informou ainda que não foi dado nenhum prazo pelo NTINF para que o SIGAA entre em 
funcionamento. A Profa Milene sugeriu, devido a este cenário, a proposta de que a abertura de 
turmas de pós-graduação seja feita por intermédio do sistema informacional de extensão, a fim de 
que seja possível o acesso ao Moodle, em apoio às aulas nos PPGs. O presidente perguntou se 
algum membro da Assembleia teria o interesse de adicionar novos itens de pauta. Não houve 
manifestação e, então, o presidente levantou o primeiro item da pauta. ITEM 01 - Aprovação da 
ata da 87ª RO. A ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 02- Apreciação da proposta de 
projeto voluntário de IC intitulado "Desenvolvimento de uma biblioteca de primitivas 
criptográficas baseadas em curvas elípticas" (interessado: Prof. Charles F. de 
Barros/Relatora: Profa. Carolina R. Xavier). Após considerações da relatora, Profa. Carolina R. 
Xavier, sobre o conteúdo do projeto apresentado e da manifestação de seu parecer favorável à 
aprovação, o projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente informou que este item de pauta 
foi o primeiro a contar com a designação de relatoria por meio de sorteio realizado com base em 
ferramenta construída no software Excel. Ele informou também que esta ferramenta será utilizada 
pelo técnico-administrativo lotado no DCOMP, Daniel Castro Giraldi, ao qual incumbirá a 
responsabilidade por esses sorteios. ITEM 03 - Definição dos nomes oficiais dos laboratórios de 
pesquisa do DCOMP. O presidente informou que o presente item tem como objeto a oficialização 
da denominação das salas onde funcionam laboratórios de pesquisa do DCOMP, fins de registro 
dessas informações em relatórios institucionais da UFSJ. Foram oficializados os seguintes nomes, 
com base na sugestão do Prof. Flávio L. Schiavoni reportada pelo Prof. Elder J. R. Cirilo:  Sala 
2.00 (Edsger Dijkstra); Sala 2.01 (Alan Turing); Sala 2.02 (Ada Lovelace); Sala 2.04 (Grace 
Hopper); Sala 2.05 (Donald Knuth). O presidente deu por encerrada a reunião às 14h31min e eu, 
Daniel Castro Giraldi, lavrei esta ata, a qual após aprovada será assinada eletronicamente por todos 
os membros da Assembleia participantes da presente reunião. São João del-Rei, 04 de setembro de 
2020. 
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