
ATA  DA  NONAGÉSIMA  SEXTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  ASSEMBLEIA
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos dois dias do mês de julho de
dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se remotamente os
membros  da  Assembleia  Departamental  DCOMP,  via  ferramenta  Google  Meet,  sob  a
presidência  do  prof.  Daniel  Ludovico  Guidoni.  Estavam  presentes  ainda  os  seguintes
professores: Alexandre Bittencourt Pigozzo, Carolina Ribeiro Xavier, Charles Figueredo de
Barros,  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, Flávio Luiz Schiavoni, Jonathan Esteban Arroyo
Silva, Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Marcos Antônio de Matos Laia, Matheus Carvalho
Viana, Michelli Marlane Silva Loureiro, Milene Barbosa Carvalho, Rafael Sachetto Oliveira,
Sofia Larissa da Costa Paiva, Vinícius da Fonseca Vieira e Vinícius Humberto Serapilha
Durelli. O teto de duração da reunião foi definido para às 15:35. A professora Elisa justificou
sua ausência por já possuir uma reunião marcada previamente. Em seguida, o presidente
verificou  a  necessidade  de  modificações  na  pauta.  O  prof.  Leonardo  solicitou  o
adiantamento do item de pauta sob sua relatoria pois teria que se ausentar no meio da
reunião. Desta forma, o ITEM 6 foi trocado com o ITEM 2. A alteração da pauta foi aprovada
por unanimidade. O prof. Leonardo também informou que os pedidos de prorrogação de
colaboração esporádica feitos por ele e pela profa. Elisa na 92ª reunião ordinária não serão
mais necessários, uma vez que o projeto relacionado com a colaboração não foi renovado.
Dessa  forma,  os  professores  gostariam  de  revogar  a  solicitação  aprovada  pelo
departamento uma vez que a colaboração esporádica não aconteceu e não irá acontecer. O
prof.  Daniel  Guidoni  apresentou os seguintes informes:  i)  a PROEN criou a “Plataforma
PROEN” para uma comunicação mais eficiente com os docentes, além de boletins e perfis
em  redes  sociais.  ii)  em  reuniões  da  congregação,  os  coordenadores  de  cursos
demonstraram preocupação com a reposição das aulas após a pandemia e, dessa forma,
sugeriram que  seria  interessante  utilizar  o  quarto  período  emergencial  para  realizar  as
reposições.  O prof.  também informou sobre  o  parecer  da procuradoria  jurídica  sobre  a
obrigatoriedade de lecionar aulas durante a pandemia. iii) o prof. Daniel informou sobre a
reunião dos professores do DCOMP com os professores do DTECH sobre a criação do
curso de engenharia da computação na UFSJ. Pelo seu entendimento, o objetivo da reunião
foi apresentar o curso, ementas das disciplinas, modalidade de oferecimento etc. e verificar
se algum professor do DCOMP gostaria de colaborar com a criação do curso. iv) o prof.
Daniel  informou sobre a reunião com o diretor  NTInf,  onde foi  discutida a aquisição de
cabos  e  instalação  das  câmeras  adquiridas  pelo  DCOMP.  Informou  também  sobre  a
manutenção de equipamentos dos laboratórios, secretarias e gabinetes dos docentes, sobre
a qual o NTInf destacou que não possui centro de custo para esta manutenção. O prof.
Matheus mencionou que o centro de custo do DCOMP só pode ser utilizado na rubrica de
“custeio”.  O  prof.  Daniel  informou  que  irá  entrar  em  contato  com  a  pró-reitoria  de
planejamento  e  verificar  se  existe  orçamento  na  universidade  para  manutenção  dos
equipamentos. Ainda sobre a reunião com o NTInf, o DCOMP possui alguns switches que
não estão no padrão utilizados pela universidade e o NTInf irá realizar a troca. Os switches
novos a serem instalados pelo NTInf possuem garantia vitalícia. v) sobre a subestação de
energia, em consulta à PROAD, o servidor Caio informou que a subestação está pronta,
mas ainda não está em funcionamento. Após questionado, ele informou que acha viável o
funcionamento da subestação até o fim de 2021.  O prof.  Leonardo fez esclarecimentos
sobre o  histórico  da subestação.  O prof.  Flávio  esclareceu  que o  problema de energia
certamente envolve outros departamentos e cursos, onde ele tem conhecimento que na
zootecnia, artes entre outros departamentos existem casos de queima de equipamentos por
problema de instabilidade elétrica. A prof. Fernanda informou que relatou o problema de
energia em reunião do CONSU, mas nenhum outro conselheiro se manifestou. vi) sobre o
conselho  superior,  a  professora  Fernanda  informou  que  está  fazendo  os  relatos  das
reuniões  por  e-mails  e  que  o  CONSU  está  discutindo  a  resolução  de  concursos  na
instituição.  vii)  como  outros  informes,  a  prof.  Fernanda  informou  que  as  inscrições  no
PPGCC/UFSJ foram prorrogadas em 15 dias.  O prof.  Daniel  informou também que, em



caso de informações não listadas no RADOC, o docente deve enviar  as informações e
comprovação para que a chefia anexe as informações no RADOC durante o processo de
progressão e promoção. Os profs. Leonardo, Diego e Elverton fizeram ponderações sobre a
possibilidade de envio de informações adicionais  que não estão listadas no RADOC no
processo  de  progressão  e  promoção.  O  professor  Elverton  informou  problemas  para
registrar atividades no sistema do RADOC e que os mesmos não foram resolvidos pelo
NTInf.  Dessa forma, verificou a possibilidade de enviar  o lattes com comprovantes para
substituir  o  RADOC até  que  o  problema seja  solucionado.  Com o  fim dos  informes,  o
presidente deu início aos itens de pauta.  ITEM 01 - Aprovação da ata da 95ª reunião
ordinária  da  Assembleia  Departamental  do  DCOMP.  Interessado  DCOMP.  Relator:
prof.  Matheus Viana. O relator  descreveu os documentos recebidos e sua análise dos
mesmos. Foi constatado que o procedimento de desabilitar a permissão de edição oculta os
comentários realizados pelos professores para aqueles que não mais possuem o acesso
completo. Após a manifestação dos professores, as modificações foram mencionadas. O
Relator votou a favor das modificações sugeridas e aprovação da ata. O voto foi aprovado
por  unanimidade.  ITEM  02  -  Anuência  para  prorrogar  colaboração  esporádica.
Interessado:  prof.  Vinícius  H.  S.  Durelli.  Relator:  prof.  Leonardo  Rocha. O  relator
descreveu  os  documentos  recebidos,  informou  que  toda  a  documentação  está
satisfatoriamente cumprida e, após a análise dos documentos, votou a favor da aprovação
do pedido  realizado  pelo  professor  no período de 12/07/2021 a  11/10/2021.  O voto foi
aprovado por unanimidade. Às 14:23 o prof. Leonardo saiu da reunião. ITEM 03 - Definição
de comissão para apreciação de projeto de pesquisa e projeto de iniciação científica
no âmbito do DCOMP. O presidente da reunião informou que na última reunião ordinária
da  assembleia  do  DCOMP  definiu-se  que  uma  comissão  específica  iria  propor  uma
metodologia  de  apreciação  de  projeto  de  pesquisa  pelo  departamento,  entretanto,  a
comissão não foi nomeada. Os Professores Élverton (presidente), Marcos e Darlinton se
disponibilizaram em participar  da referida comissão.  ITEM 04 - Definição de comissão
para  avaliação  de  redistribuição  por  reciprocidade  (permuta  entre  servidores).
Interessados:  profs.  Daniel  Ludovico  Guidoni/DCOMP/UFSJ  e  Álvaro  Rodrigues
Pereira Junior/DECOM/UFOP. O prof. Daniel Guidoni iniciou a discussão informando que
recentemente  ele  e  a  profa.  Fernanda  Sumika  participaram  de  uma  chamada  de
redistribuição para o Departamento de Computação (DECOM) da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP). Após avaliação, o Departamento de Computação da UFOP aprovou o
nome  dos  professores  Fernanda  Sumika  e  Daniel  Guidoni  para  redistribuição,  onde  a
contrapartida da UFOP seria de uma vaga oriunda de aposentadoria para a prof. Fernanda
e  uma  vaga  nova  para  o  prof.  Daniel  Guidoni.  Após  a  aprovação  dos  nomes  dos
professores no âmbito do DECOM/UFOP, o prof.  Álvaro entrou em contato com o prof.
Daniel  Guidoni  (em função de ser chefe do DCOMP/UFSJ)  demonstrando interesse em
realizar redistribuição para o DCOMP/UFSJ, possibilitando uma permuta entre servidores
ao invés da cessão de uma vaga nova para a UFSJ, caso houvesse interesse por essa
alternativa. O prof. Daniel Guidoni informou que o processo de redistribuição já se encontra
em curso na UFOP com as duas vagas, sendo necessário uma alteração do processo com
uma certa urgência caso o DCOMP aprove a redistribuição por permuta de servidores. O
prof.  Daniel  mencionou que o último pedido de redistribuição recebido pelo DCOMP foi
avaliado por uma comissão específica,  e por isso a inclusão do item de pauta.  O prof.
também  informou  que  a  UFSJ  possui  duas  resoluções  sobre  redistribuição,  sendo
necessária a criação de uma comissão composta por pelo menos três professores, incluindo
o chefe de departamento e um professor da área. Neste caso, seria interessante criar uma
comissão para avaliar a intenção do DCOMP em receber o prof. Álvaro e, em caso positivo,
a mesma comissão poderia avaliar novamente o candidato em uma nova deliberação no
futuro. A prof. Michelli perguntou se as duas vagas da UFOP estariam garantidas caso o
DCOMP não aprovasse a permuta com o prof. Álvaro. O prof. Daniel informou que sim, mas
que  uma vaga é  oriunda  de  aposentadoria  e  a  outra  é  uma vaga  nova  que  nunca  foi
ocupada. A prof. Carolina mencionou que entendeu a situação, onde os professores Daniel
e  Fernanda  não  seriam  prejudicados  caso  o  DCOMP  não  aprovasse  a  permuta  dos



professores. A prof. Carolina também mencionou o caso de o DCOMP fazer uma análise
prévia  para  verificar  a  necessidade  da  comissão,  onde,  para  adiantar  o  processo,  os
referidos professores já poderiam iniciar o processo com as duas vagas disponibilizadas
pela  UFOP.  A  profa.  também  mencionou  o  direito  dos  professores  em  realizar  a
redistribuição. O prof. Daniel explicou que o processo está acontecendo na UFOP e que em
algum momento no futuro próximo a pró-reitoria de gestão de pessoas da UFOP irá entrar
em  contato  com  a  pró-reitoria  de  gestão  de  pessoas  da  UFSJ,  onde  será  aberto  um
processo  na  UFSJ  e  uma  nova  deliberação  por  parte  do  DCOMP  será  necessária,
independente da aprovação da permuta dos professores. O prof.  Daniel  mencionou que
seria interessante discutir a redistribuição por permuta ou vaga nova em conjunto. Caso as
deliberações fossem em separado, o DCOMP poderia negar a permuta em um primeiro
momento  e  também  negar  a  vaga  nova  quando  o  processo  chegar  na  UFSJ,  o  que
atrapalharia o processo de redistribuição. Neste caso, seria interessante considerar as duas
possibilidades  para  uma  deliberação  do  DCOMP.  A  prof.  Fernanda  ponderou  que  os
processos de redistribuição ainda não chegaram na UFSJ, mas como surgiu a demanda do
professor e como o DCOMP não possui vaga disponível, o pedido teria que ser avaliado
pensando na possível saída do prof. Daniel. A profa. também ponderou a importância da
comissão para que o DCOMP possa dar uma resposta formal ao pedido de um docente que
chegou ao DCOMP. No último pedido de redistribuição recebido pelo DCOMP a comissão
avaliou a solicitação considerando a existência da vaga na área de cálculo numérico. O
prof. Elder mencionou a importância da existência da comissão para que o DCOMP possa
continuar com o padrão de relatoria e comissões nas deliberações, onde a comissão irá
ponderar a vaga nova e a implicação da não possibilidade de realização de concurso. Em
complementação,  o  prof.  Matheus  indicou  a  importância  do  DCOMP  em  realizar  uma
análise por uma comissão, com o objetivo de avaliar o candidato e considerar questões
sobre vagas e concursos.  O prof.  Diego informou que seria interessante a definição de
critérios  para  avaliar  os pedidos  de redistribuição  e  informou que está planejando  uma
redistribuição para a UFES. Neste caso, a comissão poderia avaliar a melhor maneira de
realizar estas e futuras redistribuições sem prejudicar o DCOMP. Em consonância, o prof.
Daniel mencionou que a comissão pode avaliar os encargos dos professores do DCOMP,
possíveis professores dentro do DCOMP para cobrir estes encargos e quais encargos o
novo professor poderia assumir em caso de permuta entre os referidos professores. O prof.
Daniel mencionou que a UFSJ ainda não regulamentou concursos na pandemia, mas que
outras universidades já fizeram concurso em vagas de aposentadoria. O Prof. Daniel ainda
mencionou  que  o  prof.  Álvaro  se  disponibilizou  para  realizar  uma  entrevista,  onde  a
comissão poderia se reunir com o professor e verificar em quais disciplinas o prof. Álvaro
poderia atuar na UFSJ. Neste caso, a comissão poderia incluir estas informações no relato
para a assembleia. O prof. Daniel informou que o DCOMP precisa deliberar sobre o assunto
para notificar  a UFOP sobre o encaminhamento  da redistribuição  por  permuta ou vaga
nova, uma vez que o processo já iniciou na UFOP. A profa. Michelli esclareceu como foi o
processo de redistribuição do prof. Felipe para que os professores envolvidos possam atuar
de perto no processo. A profa. também mencionou que a parte mais difícil já foi realizada,
que é a aceitação da universidade de destino, mas que o DCOMP deve avaliar a melhor
forma de conduzir o processo. O prof. Daniel mencionou que o DCOMP tem que autorizar a
redistribuição,  mas que o objetivo  da comissão é trazer  essas questões e deixá-las  de
maneira mais clara possível e com entendimento de todos os professores, para que todos
se sintam confortáveis com a decisão. O prof. Dárlinton, em questão de esclarecimento,
mencionou  que  são três  processos,  um processo de  permuta  e  futuramente  virão dois
processos, sendo que um destes processos futuros sofrem impacto em relação ao que for
deliberado  neste  primeiro  processo  de  permuta.  O prof.  Daniel  informou que  é  este  o
entendimento correto. O prof.  Dárlinton então questionou se essa comissão já vai tratar
todos os processos ou apenas o processo de permuta. O prof. Daniel informou que esta
comissão é para este processo de permuta, mas que para sincronizar os processos, um
item de pauta com relator será incluído na próxima reunião para o DCOMP realizar uma
deliberação  inicial  sobre  o  pedido  de  redistribuição  da  profa.  Fernanda.  O  prof.  Daniel



mencionou que estas duas aprovações iniciais  não fazem parte do processo formal  de
redistribuição  entre  as  instituições,  entretanto,  com a  deliberação  inicial  os  professores
podem iniciar  os  processos nas instituições.  Caso o DCOMP não aceite  a permuta  ou
redistribuição, o processo não precisa caminhar nas instituições para uma recusa no futuro.
O prof.  Daniel  enfatizou que esta primeira decisão é a mais importante no processo de
redistribuição e que não faz sentido seguir com os processos entre as instituições se o
DCOMP negar inicialmente a redistribuição. O prof. Daniel ponderou que a única opção da
redistribuição  da  profa.  Fernanda  é  por  uma  vaga  de  aposentadoria.  Neste  caso,  a
avaliação poderia ser conduzida por um relator. O prof. Dárlinton então resumiu o papel da
comissão, que será de avaliar as possíveis possibilidades e desdobramentos das decisões.
O prof. Daniel Madeira também fez comentários que, na prática, são três processos e, que
neste  momento,  a  comissão  vai  avaliar  a  permuta  entre  os  servidores.  O  prof.  Daniel
Guidoni mencionou a importância de analisar os processos como um todo, uma vez que
outros professores também estão envolvidos.  Após questionamento do prof.  Matheus,  a
prof. Fernanda informou que a comissão deve conter um membro da área do professor que
está solicitando sua redistribuição para a UFSJ e a comissão também tem como objetivo
analisar a inserção do docente no departamento. Foi verificado que a área do professor da
UFOP  é  Banco  de  Dados,  Mineração  de  Dados,  Recuperação  da  Informação,
Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquina. A prof. Milene ponderou
sobre o levantamento das necessidades e carências do departamento, para posteriormente
verificar  se  o professor  atende as demandas.  O prof.  Daniel  Guidoni  mencionou  que a
comissão  poderia  fazer  esse  levantamento  de  necessidades.  Às  15:01h  o  professor
Leonardo retornou para a reunião, informando que estava em uma reunião com a RNP. O
prof. Elder ponderou sobre a importância desta comissão fazer a avaliação do processo de
redistribuição, uma vez que não seria interessante fazer uma deliberação agora, caminhar o
processo e fazer outra deliberação no futuro. O prof. também destacou a importância desta
primeira decisão, onde os envolvidos precisam de uma certa garantia, pelo menos dentro de
departamento,  que  ela  será  aprovada  novamente  no  futuro.  O  prof.  Leonardo  pediu
desculpas pela ausência, informou que não conseguiu desmarcar a reunião com a RNP e
solicitou  um resumo da discussão.  O prof.  Daniel  Guidoni  informou sobre  o  pedido  de
redistribuição para a UFOP pelos professores Daniel e Fernanda, a contrapartida da UFOP
de duas vagas (vaga de aposentadoria e vaga nova) e a possibilidade de permuta dos
servidores  Daniel  e  Álvaro.  O  prof.  Leonardo  mencionou  que  a  redistribuição  dos
professores Daniel e Fernanda será uma perda para o DCOMP e para o PPGCC, onde
ambos professores possuem boa atuação e produção, mas que ele entende que é preciso
buscar os objetivos pessoais. O prof. Leonardo mencionou a importância da comissão em
estabelecer critérios e verificar questões sobre a utilização das vagas, além de avaliar o
currículo do professor. O prof. Daniel esclareceu que estes são os objetivos da comissão. A
comissão foi  definida  com os seguintes  professores:  Matheus,  Milene,  Vinícius  Vieira  e
Dárlinton, sob presidência da profa. Milene. O prof. Daniel então informou que uma reunião
extraordinária seria marcada para a próxima sexta-feira ou a sexta-feira seguinte com dois
itens de pauta: o pedido de redistribuição da prof. Fernanda e o pedido de redistribuição do
prof. Daniel. O prof. Daniel sugeriu que o ITEM 7 fosse avaliado antes dos itens 5 e 6, uma
vez  que  o  DCOMP  deveria  responder  aos  encargos  didáticos  ainda  na  sexta-feira.  A
mudança  foi  aprovada  por  unanimidade.  ITEM  07  -  Aprovação  da  distribuição  de
encargos didáticos do durante o 2º semestre letivo emergencial de 2021. Interessado:
DCOMP. Relatora: Profa. Carolina Xavier. Após o preenchimento de uma planilha pelos
professores  antes  da  reunião  e  alguns  ajustes  durante  a  reunião,  a  prof.  Carolina
encaminhou para votação a seguinte distribuição de encargos didáticos e professores: ERE
AEDS I (Equivalente a AEDs I  + Lab AEDs I)  pelo Prof.  Matheus,  ICC (36h) pelo prof.
Elverton, MD (72h) pelo prof. Charles, AEDS II (72h) pelo prof. Elverton, ISLD (72h) pela
profa. Milene (Turmas A e B),  AOC I (72h) pelo prof.  Marcos, AEDs III  (72h) pelo prof.
Alexandre,  AOC II  (72h) pelo prof.  Marcos,  Cálculo  Numérico (72h) pela profa.  Michelli,
Grafos  (72h)  pelo  prof.  Vinícius  Vieira,  Lógica  Aplicada  a  Computação  (72h)  pelo  prof.
Edimilson, POO (72h) pelo prof. Elder, Teoria de Linguagem (72h) (PPGCC+COMP) pelo



prof. Vinicius Durelli, Pesquisa Operacional (72h) pela profa. Fernanda, Inteligência Artificial
(72h)  pelo  prof.  Edimilson,  Sistemas Operacionais  (72h)  pelo  prof.  Rafael,  Introdução à
Engenharia  de  Software  (72h)  pela  profa.  Sofia,  IHC  (72h)  pelo  prof.  Dárlinton,
Compiladores (72h) pelo prof. Alexandre, ERE Redes (Equivalente a Redes + Lab Redes
90h) pelo prof. Daniel Guidoni, Banco de Dados (72h) (PPGCC+COMP) pelo prof. Leonardo
Rocha, CLP  (72h) pelo prof. Matheus, Computação Gráfica (72h) pelo prof. Daniel Madeira,
POC I  (72h) pela prof. Carolina, Computador e Sociedade (36h) pelo prof. Flávio, POC II
(36h) pela profa. Carolina, Tecnologias para Data Science (72h) ( CCOMP e PPGCC) pela
profa.  Carolina,  Computação  Paralela  (72h)  (CCOMP  E  PPGCC)  pelo  prof.  Rafael,
Mineração de Dados Aplicada (72h) CCOMP e PPGCC pelo prof. Leonardo Rocha, Redes
complexas (72h) (CCOMP e PPGCC) pelo prof. Vinícius Vieira, Segurança de Sistemas de
Votação Eletrônica (36h)pelo prof. Charles, Computação Móvel e Ubíqua. (72h)  (CCOMP e
PPGCC)  pelo  prof.  Daniel  Guidoni,  Introdução  à  Metodologia  Científica  (36h)  pelo  prof.
Elverton, Heurísticas e Metaheurísticas (72h) (CCOMP e PPGCC) pela profa. Fernanda,
Engenharia de Software Experimental (72h) (PPGCC/CCOMP) pelos profs. Vinícius Durelli
e  Elder,  Computação  Musical  (72h)  (CCOMP  /  PPGCC  /  PIPAUS)  pelo  prof.  Flávio,
Tecnologias  Web  (72h)  (CCOMP)  pelo  prof.  Elder,  MÉTODOS  NUMÉRICOS
(72h/ENGENHARIA  MECÂNICA  INTEGRAL)  pelo  prof.  Jonathan,  Edição  Gráfica  e
Eletrônica (64h/ARTES APLICADAS) pelo prof. Dárlinton, Programação de Computadores
(72h/ENGENHARIA  ELÉTRICA  INTEGRAL)  pela  profa.  Sofia,  MÉTODOS NUMÉRICOS
(72h/ENGENHARIA ELÉTRICA INTEGRAL) pela profa. Michelli, MÉTODOS NUMÉRICOS
(72h/ENGENHARIA  ELÉTRICA  NOTURNO)  pelo  prof.  Jonathan,  Programação  de
Computadores (72h/QUÍMICA E FÍSICA) pelo prof. Charles, MOD TES - Computação na
Arquitetura (36h/ARQUITETURA E URBANISMO) pelo prof.  Flávio,  Projeto e Análise de
Algoritmos (MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) pelo  prof.  Daniel  Madeira  e
Cálculo Numérico para Produção pelo prof. Jonathan. A distribuição de encargos didáticos
foi aprovada por unanimidade.  Às 15:41h os profs. Vinícius Vieira e Carolina saíram da
reunião devido a compromissos já  agendados.  ITEM 05 -  Anuência para participação
como  professor  do  curso  de  Especialização  em  Segurança  em  Sistemas
Computacionais. Interessados: Daniel L. Guidoni,  Rafael Sachetto Oliveira e Flávio
Luiz  Schiavoni.  Relator:  prof.  Daniel  Madeira.  O  prof.  Daniel  Madeira  descreveu  os
documentos  recebidos  e,  após  relatar  a  análise  realizada,  sugeriu  a  aprovação  da
participação  dos  referidos  professores.  O  prof.  Daniel  Madeira  ponderou  que  serão
ofertadas 3 turmas do curso e destacou as disciplinas e carga horária que serão ministradas
pelos professores, que são: Segurança em Aplicações na Nuvem de 20 horas pelo prof.
Daniel Ludovico Guidoni, Ethical Hacking de 30 horas pelo prof. Rafael Sachetto Oliveira,
Governança  e  Gestão  de  Riscos  de  20  horas  e  Fatores  Humanos  na  Segurança  de
Sistemas de Informação de 10 horas pelo prof. Flávio Luiz Schiavoni.  O relator também
destacou em seu voto que os encargos assumidos pelos professores não possuem impacto
nos encargos do DCOMP. A assembleia aprovou o voto do relator por unanimidade. ITEM
06 - Definição de substituto para atuar como chefe do DCOMP nas férias dos Profs.
Daniel e Milene. Após se disponibilizar, a assembleia do DCOMP indicou o nome da profa.
Sofia Larissa da Costa Paiva para substituir os profs. Daniel e Milene. O prof. Alexandre
mencionou que a discussão sobre a aprovação do planejamento de compra estava pautada
na reunião de abril,  mas ainda não aconteceu. Foi encaminhado que este item fosse o
primeiro item de pauta da próxima reunião ordinária.  O presidente deu por encerrada a
reunião  às  16:04  e  eu,  Daniel  Ludovico  Guidoni,  lavrei  esta  ata,  a  qual,  após  lida  e
aprovada, será assinada por todos. São João del-Rei, 02 de julho de 2021.


