ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Ao dia primeiro do mês de outubro
de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e três minutos, reuniram-se remotamente os
membros da Assembleia Departamental do DCOMP, via ferramenta Google Meet, sob a
presidência do prof. Daniel Ludovico Guidoni. Estavam presentes ainda os seguintes
professores: Alexandre Bittencourt Pigozzo, Charles Figueredo de Barros, Daniel Luiz Alves
Madeira, Dárlinton Barbosa Feres Carvalho, Edimilson Batista dos Santos, Elder José Reioli
Cirilo, Elverton Carvalho Fazzion, Fernanda Sumika Hojo de Souza, Flávio Luiz Schiavoni,
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, e Vinícius Humberto Serapilha Durelli. Os profs. Elisa Tuler de
Albergaria, Carolina Ribeiro Xavier e Vinícius da Fonseca Vieira justificaram a ausência por
compromissos já assumidos. O teto de duração da reunião foi definido para às 15h33. Em
seguida, o presidente verificou a necessidade de modificações na pauta, que não foi
alterada e deu início às discussões dos informes e itens. Como primeiro informe, o
presidente informou a abertura do edital para eleições de chefe e subchefe do DCOMP,
com o período de inscrições de 04 a 08 de outubro (5 dias corridos). O presidente informou
também que a atual conselheira do DCOMP no conselho superior da UFSJ irá pedir
exoneração em breve e que será necessário a indicação de um novo(a) conselheiro(a).
Informou também que a indicação será feita por eleições utilizando o sistema de votação da
UFSJ e que o prazo para os docentes se manifestarem e a data da eleição seguirá as datas
do edital de chefe e subchefe. Após manifestações de professores, foi definido que o prazo
de inscrição para ambas eleições seria de duas semanas. O prof. Daniel Madeira informou
sobre o PDTIC, que a coordenação do curso vai encaminhar algumas demandas para o
DCOMP. A profa. Fernanda Sumika Hojo de Souza destacou algumas discussões
importantes no conselho superior sobre a realização do concurso de maneira remota. Com
o fim dos informes, o presidente deu início aos itens de pauta. ITEM 01 - Aprovação da ata
da 98ª reunião ordinária. Interessado: DCOMP. Relator: Rafael Sachetto Oliveira. O
prof. Rafael mencionou que apenas ele fez sugestões pontuais no documento. O Relator
votou a favor da aprovação da ata da 97a reunião ordinária do Departamento de Ciência da
Computação. Em regime de votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. ITEM
02 - Aprovação de relatório final de projeto de Iniciação Científica. Interessado: prof.
Flávio Luiz Schiavoni. Relatora: Fernanda Sumika Hojo de Souza. A profa. Fernanda
iniciou seu relato informando os documentos recebidos. O relatório final apresentado foi
escrito utilizando o padrão de documentos da PROPE e o relatório menciona uma
publicação resultante do projeto. A relatora informou que o relatório final contém todas as
informações necessárias e votou a favor de sua aprovação. Em regime de votação, o voto
do relator foi aprovado por unanimidade. ITEM 03 – Definição do formato e quantidade
de provas do concurso de Cálculo Numérico. Interessado: DCOMP. Relator: Daniel
Ludovico Guidoni. O relator informou os documentos recebidos, fez a leitura do mérito
destacando o email recebido pelo DCOMP sobre a condução das provas do concurso em
dias consecutivos, ponderações sobre a realização do concurso de maneira remota e
encaminhou algumas sugestões de realização do concurso, a saber: (1) concurso com
quatro provas presenciais e contendo as provas escrita, didática, de títulos e plano de
trabalho como aprovado na 95ª reunião ordinária e respeitando os prazos da Resolução 016
de 12 de julho de 2021 do CONSU; (2) concurso com três provas presenciais, contendo as
provas escrita, didática e de títulos, e respeitando os prazos da Resolução 016 de 12 de
julho de 2021 do CONSU; mínimo de 15 dias de diferença entre escrita e didática. Prova de
título respeitando o prazo de 3 dias de recurso em relação a liberação da nota da prova
didática; (3) concurso com a prova escrita presencial e as provas didática, títulos e plano de
trabalho sendo realizadas de maneira remota. O Voto do relator foi de acordo com o item 2
mencionado, que é a realização do concurso com três provas presenciais, contendo as
provas escrita, didática e de títulos, e respeitando os prazos da Resolução 016 de 12 de
julho de 2021 do CONSU; mínimo de 15 dias de diferença entre escrita e didática. Prova de
título respeitando o prazo de 3 dias de recurso em relação a liberação da nota da prova

didática. Em discussão, o assembleia indicou outras opções para a realização do concurso,
a saber: (4) Concurso com 4 provas consecutivas (segunda-feira com a prova escrita,
quarta-feira com a prova didática e sexta-feira a prova de defesa do plano de trabalho), com
a prova de título respeitando o prazo de 3 dias de recurso em relação a liberação da nota
da prova didática; (5) Concurso com 3 provas consecutivas com a prova de título
respeitando o prazo de 3 dias recurso em relação a liberação da nota da prova didática. Em
regime de votação, o voto do relator foi acompanhado por 4 professores, 6 professores
votaram na opção 4 descrita acima e 5 professores votaram na opção 5 descrita acima. Um
professor se absteve na votação. Após a deliberação, a assembleia indicou os seguintes
dias para a realização das provas: prova escrita no dia 07 de fevereiro de 2022, prova
didática no dia 09 de fevereiro de 2022, prova de plano de trabalho no dia 11 de fevereiro
de 2022 e prova de títulos no dia 16 de fevereiro de 2022. ITEM 04 - Aprovação do plano
de trabalho dos docentes do DCOMP. Interessado: DCOMP. Relator: Comissão
específica composta pelos professores Daniel Ludovico Guidoni, Milene Barbosa
Carvalho, Sofia Larissa da Costa, Marcos Antonio de Matos Laia e Charles Figueredo
de Barros. O prof. Daniel Guidoni iniciou a discussão informando as duas indicações de
plano de trabalho já discutidas em assembleias anteriores, sendo o plano de trabalho no
formato de tabela ou o plano de trabalho no formato de texto. Em regime de votação, dois
professores votaram a favor do plano de trabalho no formato de tabela, 12 professores
votaram a favor do plano de trabalho no formato de texto e 2 professores se abstiveram.
Dois professores votaram para um plano de atividades semestral, 8 professores votaram
para um plano de atividades anual, 2 professores votaram para um plano de atividades a
cada dois anos. 4 professores se abstiveram. ITEM 05 - Aprovação de instrução
normativa para projetos de pesquisa e projetos de iniciação científica no âmbito do
DCOMP. Processo Nº 23122.026459/2021-95. Interessado: DCOMP. Relator: Comissão
específica composta pelos professores Elverton Fazzion, Marcos Antonio de Matos
Laia e Dárlinton Barbosa Feres Carvalho. O professor Elverton iniciou a discussão
informando sobre a instrução normativa proposta pela comissão. A professora Milene fez
ponderações sobre a entrega do plano de trabalho da iniciação científica ser feito após o
aluno ter realizado a iniciação científica e os profs. Elverton e Darlinton fizeram
esclarecimentos. O professor Flávio fez ponderações sobre o período de indicação do
bolsista e a comissão apresentou esclarecimento. Com a proximidade do teto da reunião a
discussão sobre este item se encerrou e continuará na próxima reunião ordinária. O
presidente deu por encerrada a reunião às 16h00 e eu, Daniel Ludovico Guidoni, lavrei esta
ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. São João del-Rei, 01 de outubro
de 2021.

