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DA
ASSEMBLEIA
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos onze dias do mês de dezembro
de dois mil e vinte, às treze horas e trinta e quatro minutos, reuniram-se remotamente os membros
da Assembleia Departamental DCOMP, via ferramenta Google Meet, sob a presidência do Prof.
Matheus Carvalho Viana. Estavam presentes ainda os seguintes servidores: 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, Flávio Luiz
Schiavoni, Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Michelli Marlane Silva Loureiro, Rafael Sachetto
Oliveira, Sofia Larissa da Costa Paiva, Vinícius da Fonseca Vieira e Vinícius Humberto Serapilha
Durelli. Iniciando a reunião, o presidente justificou as ausências da Profa. Elisa T. de Albergaria e
do Prof. Marcos A. de Matos Laia. Em seguida, falou sobre reunião realizada ontem pela
Congregação, na qual foi discutida a experiência do primeiro período letivo emergencial e informes
sobre as vagas de docentes de quadro efetiva disponibilizadas à UFSJ. O Prof. Daniel L. A.
Madeira, na condição de coordenador do curso de graduação em Ciência da Computação informou
que a CPA fará uma pesquisa com docentes da instituição a respeito do primeiro período letivo
emergencial. Na sequência, o presidente informou que na última semana o DCOMP recebeu de um
docente da UFV um comunicado por e-mail no qual este manifestou seu interesse em se transferir
para o Depto. de Ciência da Computação da UFSJ. A Profa. Michelli M. S. Loureiro se manifestou
para informar que o docente da UFV possui formação na área de matemática computacional e que,
em seu entendimento, seria interessante para o Depto. a redistribuição caso o docente pudesse
assumir disciplinas relacionadas à matemática computacional, tais como Cálculo Numérico e
Métodos Numéricos, dente outras, as quais o docente da UFSJ inclusive afirmou ao presidente, em
reunião com este, o compromisso de se responsabilizar pelo encargo didático de Cálculo Numérico
caso ocorra a transferência. O Prof. Leonardo C. D. da Rocha se manifestou para registrar que,
historicamente, o Departamento de Ciência da Computação da UFSJ tem optado em ocupar vagas
vacantes através de concurso público de provas e títulos, em vez de por meio de redistribuições,
entendimento que foi afirmado e compartilhado logo em seguida pela Profa. Carolina R. Xavier,
que também registrou considerar temerário o Depto. aceitar a admissão por transferência de um
docente que não possui especialidade nos encargos didáticos que serão a ele atribuídos ao longo de
sua possível carreira no DCOMP/UFSJ. O Prof. Vinícius da F. Vieira se manifestou para registrar
que o concurso público para contratação de docente do quadro efetivo do DCOMP relativo à vaga
transferida pelo DEMAT já está aprovado e na iminência de ocorrer e que, por isso, é contra a
transferência do docente da UFV ao DCOMP/UFSJ. O Prof. Daniel L. Guidoni se manifestou em
seguida para registrar seu entendimento de que a manifestação de interesse em se transferir ao
DCOMP/UFSJ apresentada pelo docente da UFV merece ser analisada e apreciada com calma e
atenção pelo Departamento de Ciência da Computação, devido ao cenário a curto prazo de
restrições à realização de concursos públicos no serviço público federal em razão de determinações
administrativas do governo federal, dentre outras restrições, tais como as de biossegurança devido
à vigência da pandemia, conforme observação feita pelo Prof. Daniel L. A. Madeira. O Prof.
Leonardo C. D. da Rocha sugeriu a criação de uma comissão formada por docentes do DCOMP
para analisar o currículo do docente da UFV e apresentar um parecer a respeito da transferência,
no que foi referendado pelo Prof. Elder J. R. Cirilo, inclusive no que se refere a apresentar ao
interessado um relatório fundamentado a dar amparo à decisão do Depto. A Profa. Fernanda S. H.
de Souza se manifestou para falar sobre a limitação da realização de concursos, pois há, para além
da questão pandêmica, um teto no que se refere à realização anual de concursos na UFSJ. O
presidente então sugeriu que a comissão no DCOMP já formada para a realização do concurso
público para preenchimento da vaga oriunda do DEMAT se debruce para analisar a pertinência da
transferência do docente da UFV para o DCOMP/UFSJ, apontando prós e contras da transferência,
Em seguida, os membros da referida comissão confirmaram disponibilidade para a realização deste
trabalho. O Prof. Flávio L. Schiavoni se manifestou para registrar que considera um prazo

demasiado extenso a regra departamental que estabelece sete dias úteis de antecedência para
membros da Assembleia Departamental apresentarem à Secretaria do Depto. itens de pauta que
contam com relatoria. O Prof. Daniel L. Guidoni se manifestou para esclarecimentos a respeito da
referida regra e dos motivos que levaram à sua instituição recente pela Assembleia. O Prof. Flávio
L. Schiavoni também informou sobre seu interesse em prorrogar seu pós-doc na UFMG para até
Novembro de 2021, motivado pelas dificuldades em concluir o projeto de pós-doc no ano de 2020
devido à pandemia da COVID-19, sem prorrogação do afastamento integral. O Prof. Flávio L.
Schiavoni solicitou que o sorteio de um relator(a) seja realizado, a fim de que seu pedido de
extensão do pós-doc seja objeto de deliberação na próxima reunião ordinária da Assembleia
Departamental. Na sequência, o Prof. Leonardo C. D. da Rocha se manifestou para reclamar dos
reiterados problemas em desenvolver experimentos no DCOMP devidos à instabilidade elétrica do
CTAN, a qual ocasionando a perda de materiais e equipamentos elétricos utilizados em seus
projetos, os quais, por essa razão, vem sendo substituídos por meio de seus recursos privados. A
fim de buscar uma solução para o problema, o Prof. Leonardo C. D. da Rocha solicitou que o
DCOMP redija um novo memorando aos responsáveis pela solução do problema solicitando
providências, em reforço à série de memorandos e e-mails encaminhados ao longo dos últimos anos
por chefias departamentais anteriores e pela atual (cujo último foi produzido no mês de agosto de
2020), através dos quais o DCOMP vem buscando a solução para a instabilidade elétrica do CTAN,
bem como informações concretas sobre quando entrará em funcionamento a subestação elétrica do
campus. Foi afirmado pelo presidente que um novo memorando será encaminhado aos responsáveis
(PROAD). O Prof. Leonardo C. D. da Rocha afirmou ainda que a nova carta tem de ser redigida
com base na solicitação de que ou a UFSJ resolve em definitivo o problema de energia elétrica do
CTAN ou oferece ao DCOMP um espaço no CSA, caso contrário é inviável a continuidade do
curso de graduação em Ciência da Computação no campus Tancredo Neves. Na sequência, o
presidente registrou que redigirá um ad referendum aprovando o pedido do Prof. Flávio L.
Schiavoni de prorrogação por seis meses do afastamento para pós-doc em regime parcial. O
presidente inseriu um item de pauta, referente à aprovação da comissão de avaliação da promoção
do Prof. Edimilson B. dos Santos na carreira do magistério superior federal, pois o último membro
da comissão foi confirmado somente no final da manhã de hoje. ITEM 01 - Aprovação das atas
da 89ª reunião ordinária e da 21ª reunião extraordinária da Assembleia Departamental
DCOMP. Ambas as atas foram aprovadas por unanimidade. ITEM 02 - Discussão sobre a baixa
patrimonial de computadores e monitores avaliados pelo CRC como "em desuso". Iniciando
a discussão, o presidente passou a palavra a Renato L. da Silva, técnico em Tecnologia e
Informação do quadro efetivo do DCOMP, o qual apresentou em slides um relatório sobre a
situação atual dos computadores, monitores e periféricos gerenciados pelo Centro de Recursos
Computacionais, no qual ele descreve em detalhes o estado dos materiais e seu potencial de uso
futuro. Além disso, ele expôs também o cenário atual no que se refere ao estado da rede e dos
servidores DCOMP. Na conclusão da exposição de seu relatório, o técnico Renato L. da Silva
afirmou que o motivo de sua proposta de desfazimento de bens é manter no DCOMP apenas os
equipamentos de TI necessários e ótimos no que se refere à infraestrutura de tecnologia de
informação disponível no Depto. Em seguida, devido ao avançado do horário e com a anuência da
Assembleia, o presidente estendeu a reunião por mais uma hora. Após deliberação, foi definido
pela Assembleia que será montado processo e sorteado relator para analisar o relatório apresentado
pelo servidor Renato L. da Silva, a fim de que seja apreciado e decidido na próxima reunião
ordinária a finalidade a ser dada aos materiais e equipamentos de TI do DCOMP em desuso pelo
CRC. ITEM 03 - Apreciação da solicitação de redistribuição do servidor Renato Lopes da
Silva. O presidente passou a palavra ao servidor Renato L. da Silva a fim que ele expusesse os
motivos que fundamentaram sua solicitação de redistribuição para a UFMG junto à PROGP. Após
exposição dos motivos pelo servidor e deliberação, foi definido pela Assembleia que o DCOMP
entende que somente deliberará sobre a redistribuição do servidor Renato L. da Silva após a garantia
da UFSJ de que a reposição do cargo será imediata. Além disso, foi registrado que o DCOMP

possui apenas um técnico de laboratório para cinco laboratórios de ensino. Por essa razão, a
Assembleia manifestou entendimento de que o trabalho no DCOMP requer mais técnicos de
laboratório para manutenção adequada de seus laboratórios. Foi definido também que a Assembleia
espera que a PROGP consiga remanejar o corpo técnico da UFSJ a fim de que o servidor Renato
L. da Silva não seja prejudicado em seus objetivos profissionais. Foi acordado que, na próxima
semana, o DCOMP encaminhará nestes termos o memorando de retorno ao documento
encaminhado pela DIDEP no final do mês passado a respeito da redistribuição do servidor Renato
L. da Silva. Foi registrado pelo presidente que, devido à impossibilidade de tempo, os itens de pauta
restantes presentes na convocatória para esta reunião serão objeto de apreciação ad referendum da
Assembleia Departamental pela chefia departamental na próxima semana, os quais por sua vez
serão submetidos à referendo do colegiado departamental em sua próxima reunião ordinária. ITEM
04 - Aprovação da parcial 2020 do RADOC do Prof. Edimilson B. dos Santos. O RADOC da
parcial 2020 do Prof. Edimilson B. dos Santos foi aprovado por unanimidade. ITEM 05 –
Aprovação da comissão de avaliação da promoção do Prof. Edimilson B. dos Santos. Após
deliberação, foi aprovada por unanimidade a comissão formada pelos seguintes docentes da UFSJ:
DCOMP - Daniel Ludovico Guidoni (presidente); DECAC - Cristiane Miriã Fontes Martins;
DCTEF - Felipe dos Santos Loureiro. ITEM 06 -Definição do calendário de reuniões ordinárias
da Assembleia Departamental DCOMP durante o 1º semestre do calendário civil 2020. Após
apresentação de proposta de datas pelo presidente e de deliberação, foi definido o seguinte
calendário de reuniões ordinárias da Assembleia Departamental DCOMP durante o primeiro
semestre civil de 2021: 05 de fevereiro; 05 de março; 09 de abril; 07 de maio; 11 de junho. ITEM
07 - Apreciação do ad referendum que aprovou a reprogramação do afastamento integral
para pós-doc do Prof. Diego R. C. Dias (relatora: Profa. Michelli M. S. Loureiro). Após
considerações do Prof. Diego R. C. Dias acerca das motivações que fundamentam e justificam a
solicitação de reprogramação de seu afastamento integral para a realização de pós-doutorado e da
leitura e manifesto de parecer favorável à aprovação da reprogramação pela relatora, Profa.
Michelli M. S. Loureiro, o ad referendum que aprovou o afastamento integral do Prof. Diego R. C.
Dias durante o período de fevereiro 2021 a janeiro de 2022 foi referendado por unanimidade. O
presidente deu por encerrada a reunião às 16h18hmin e eu, Daniel Castro Giraldi, lavrei esta ata, a
qual após lida e aprovada será assinada eletronicamente pelos membros presentes na reunião. São
João del-Rei, 11 de dezembro de 2020.
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