
ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos cinco dias do mês de fevereiro 

de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e dois 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 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, 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, Michelli Marlane Silva Loureiro, Milene Barbosa 

Carvalho, Rafael Sachetto Oliveira, Sofia Larissa da Costa Paiva, Vinícius da Fonseca Vieira e 

Vinícius Humberto Serapilha Durelli.   Iniciando a reunião, o presidente justificou a ausência da 

Profa. Elisa T. de Albergaria, em razão de compromissos anteriormente agendados na Pró-Reitoria 

de Ensino e deu boas-vindas ao DCOMP ao Prof. Jonathan Esteban Arroyo Silva.  O Prof. Daniel 

L. A. Madeira se manifestou para informar, na condição de Coordenador do Curso de Graduação 

em Ciência da Computação, que nos próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro haverá recesso 

administrativo na UFSJ e, por isso, não haverá aulas na universidade durante este período. Em 

seguida, o Prof. Jonathan E. A. Silva se apresentou e recebeu orientações do Prof. Daniel L. A. 

Madeira e a informação de que já foram cadastradas as disciplinas sob responsabilidade do Prof. 

Jonathan Silva no sistema Contac. A seguir, o presidente comunicou que o processo de compra de 

câmeras IPs via adesão a ata de registro de preços de outra organização pública foi autorizado pela 

Reitoria e pela Procuradoria Jurídica e já está em seu último estágio de processamento, que é o de 

efetivação da aquisição pelo SECOL. Na sequência, o presidente informou que o mandato dele 

como Chefe do Departamento de Ciência da Computação encerra no dia 14 de março e comunicou 

que ele não tem interesse em concorrer em uma nova eleição e que, a partir da próxima semana, 

será iniciada a preparação do processo eleitoral que elegerá o novo Chefe do DCOMP. Em seguida, 

a Profa. Fernanda S. H. de Souza se manifestou para registrar que por fazer parte da comissão de 

organização do CPD para preenchimento da vaga de quadro efetivo transferida do DEMAT para o 

DCOMP, ela deveria ter sido chamada para atuar na comissão de avaliação do currículo do docente 

da UFV com interesse em ser transferido para a UFSJ, o que acabou não ocorrendo por uma falha 

de comunicação da Secretaria do DCOMP. Após inserir um novo item de pauta, tendo como objeto 

a deliberação sobre a aprovação dos RADOCs 2020 dos docentes do DCOMP, o presidente 

levantou o primeiro item de pauta. ITEM 01 - Aprovação da ata da 90ª reunião ordinária da 

Assembleia Departamental DCOMP. Após ajuste no item 07, a pedido da Profa. Carolina R. 

Xavier, que solicitou explicitude ao fato de que a discussão do referido item versou sobre a 

aprovação do ad referendum que aprovou a reprogramação do afastamento para pós-doc do Prof. 

Diego R. C. Dias, a ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 02 – Aprovação dos RADOCs 2020 

dos docentes do DCOMP. Os RADOCs 2020 foram aprovados por unanimidade. ITEM 03-

Apreciação da solicitação de prorrogação do pós-doc do Prof. Flávio L. Schiavoni sem 

afastamento integral ou parcial (relator: Prof. Charles F. de Barros). Após considerações do 

relator sobre a relação de documentos que instruíram a solicitação de prorrogação do período de 

realização de pós-doutorado do Prof. Flávio L. Schiavoni sem haver afastamento parcial, nem 

integral, o parecer foi favorável à prorrogação, a qual foi aprovada por unanimidade. A Profa. 

Michelli M. S. Loureiro perguntou ao Prof. Flávio L. Schiavoni sobre a possibilidade de ele 

prorrogar seu afastamento e não apenas o pós-doc, ao que o Prof. Flávio L. Schiavoni que os termos 

do Decreto do Poder Executivo Federal nº 9.991/2019, ainda não regulamentado pelo CONEP, 

impediu a prorrogação de seu afastamento, seja em regime integral ou parcial. ITEM 04-Discussão 

sobre o posicionamento do DCOMP acerca de processos do CONSU. Iniciando a discussão, o 

presidente passou a palavra à Profa. Fernanda S. H. de Souza, propositora deste item de pauta. Na 

condição de representante do DCOMP no CONSU, a Profa. Fernanda S. H. de Souza justificou a 

inserção deste item de pauta devido à complexidade de alguns recentes processos deliberativos do 



CONSU. Informou ainda que, embora costume adotar posição de convergência com o parecer das 

relatorias realizadas no CONSU, no entanto no que diz respeito a dois específicos processos 

atualmente sob deliberação no referido conselho seu posicionamento foi divergente e, devido à 

complexidade neles presente, ela gostaria de colher o posicionamento da Assembleia 

Departamental acerca desses dois processos, a fim de que não seja apresentado pela representação 

do DCOMP no CONSU um posicionamento pessoal, mas sim um posicionamento embasado no 

entendimento colegiado do DCOMP. Um dos processos em questão versa a respeito da retomada 

de atividades presenciais no curso de Medicina da UFSJ e o outro a respeito da deliberação sobre 

a exoneração ex officio de uma docente do DPSIC. Após detalhada explanação do conteúdo dos 

dois processos pela Profa. Fernanda S. H. de Souza e ampla deliberação coletiva, a Assembleia 

Departamento decidiu que o DCOMP, com uma abstenção, é contra a retomada imediata das 

atividades presenciais nos cursos de Medicina no CDB e no CCO, devido ao fato de que a referida 

retomada não está embasada em protocolo formal específico de biossegurança para as atividades 

desenvolvidas nesses cursos por docentes, técnicos, funcionários terceirizados e alunos. Já a 

respeito do processo sobre a exoneração de docente do DPSIC, cujo voto da relatoria do CONSU 

foi favorável à exoneração, a Assembleia Departamental decidiu, com uma abstenção, que o 

DCOMP é contra a exoneração da referida docente. ITEM 05-Apreciação do relatório CRC 

sobre o desfazimento de materiais de TI do DCOMP (relator: Prof. Edimilson B. dos Santos). 

O presidente passou a palavra ao Prof. Edimilson B. dos Santos, que leu seu relato com base na 

especificação da natureza e do quantitativo dos materiais de TI que tiveram recomendação de 

desfazimento por parte do CRC. Após deliberação, o voto do relator foi favorável às medidas de 

desfazimento de materiais de TI recomendadas pelo CRC, o qual foi aprovado por unanimidade 

pela Assembleia. A Profa. Milene B. Carvalho solicitou que antes do desfazimento efetivo, fosse 

concedida aos docentes interessados a opção de aproveitarem tanto máquinas como também peças 

de hardware em atividades laboratoriais e registrou também que considera absurda a morosidade 

para login nas máquinas após ocorrências de queda de energia no Ctan e que essa é uma discussão 

que, em seu entendimento, deve ser travada pelo DCOMP em relação ao trabalho desenvolvido no 

CRC. Após sugestão do Prof. Elverton C. Fazzion de divulgação de uma lista de materiais de TI 

disponíveis para reaproveitamento, a sugestão foi aprovada por unanimidade e ficou definido que 

a mesma será encaminhada pelo CRC a todos os docentes para análise dos materiais pelos docentes 

e desfazimento dos materiais que não forem do interesse de nenhum deles. O presidente orientou 

ainda que toda solicitação de reaproveitamento de materiais de TI deve ser solicitada ao CRC por 

e-mail. A Profa. Milene B. Carvalho registrou ainda seu interesse de que os materiais de TI doados 

ao DCOMP e que foram obtidos por meio de esforços dela e do Prof. Daniel L. Guidoni não sejam 

objeto de desfazimento, mas sim que sejam a ela devolvidos. ITEM 06-Aprovação da comissão 

de avaliação da promoção do Prof. Rafael Sachetto Oliveira. Após apresentação dos docentes 

sugeridos pela Secretaria do DCOMP para composição da comissão, os quais confirmaram esta 

semana disponibilidade para atuarem na comissão de avaliação da promoção do Prof. Rafael S. 

Oliveira, os nomes da Profa. Fernanda Sumika H. de Souza (DCOMP), da Profa. Janaína Azevedo 

Martuscello (DEZOO) e do Prof. Alexandre de Oliveira Teixeira (DEZOO) foram aprovados por 

unanimidade pela Assembleia Departamental. ITEM 07-Aprovação da realização do projeto 

voluntário de IC intitulado "Predição da gravidade da doença em pacientes brasileiros com 

COVID-19", coordenado pela Profa. Fernanda S. H. de Souza (relator: Prof. Vinicius da F. 

Vieira). Após considerações do relator e manifesto de parecer favorável, bem como considerações 

da Profa. Fernanda S. H. de Souza de que se trata de um projeto voluntário em virtude de que não 

há edital PROPE atualmente disponível para fomento a este tipo de projeto, o projeto voluntário de 

IC foi aprovado por unanimidade. ITEM 08-Definição da tipologia de itens de pauta de reuniões 

da Assembleia Departamental que exigem atuação de relatoria. O presidente iniciou a 

discussão apresentando tópicos sugeríveis como correspondentes a itens usuais de pauta da 

Assembleia Departamental que exigem relatoria e a itens que não exigem relatoria. Após ampla 

deliberação, foi decidido pela Assembleia que, devido ao fato de que a Assembleia Departamental 



é o fórum deliberativo do DCOMP e que, por essa razão, todo item de pauta de reuniões ordinárias 

e extraordinárias são, por definição, itens deliberativos, uma vez que, em essência, é uma 

deliberação toda e qualquer discussão que tenha como resultado uma determinada tomada de 

decisão, doravante todo e qualquer objeto de item de pauta de reuniões da Assembleia 

Departamental DCOMP serão submetidos a relatorias. Foi definido também que assim será até que 

um novo regimento específico do Departamento de Ciência da Computação ou que um Regimento 

Geral dos Deptos. da UFSJ seja criado e aprovado pela Universidade Federal de São João del-Rei, 

quando, a partir disso, o novo normativo regimental alterará ou não a definição de quais itens de 

pauta em reuniões de Assembleia deverão ser obrigatoriamente objeto de apreciação por relatorias. 

Ambas as decisões foram aprovadas por unanimidade por esta Assembleia. ITEM 09-Relatório 

sobre pedido de transferência ao DCOMP de docente da UFV (relatores: Prof. Vinícius da F. 

Vieira; Prof. Charles F. de Barros; Profa. Michelli M. S. Loureiro). Representada pelo Prof. 

Vinicius da F. Vieira, que incialmente pediu desculpas à Profa. Fernanda S. H. de Souza por não 

convidá-la para participar da reunião da comissão, após leitura integral do relatório foram 

apresentadas as justificativas pelas quais a comissão manifestou seu parecer desfavorável à 

transferência do Prof. Clausius Duque Gonçalves Reis ao Departamento de Ciência da Computação 

da Universidade Federal de São João del-Rei, as quais tem seu fulcro no fato de que o DCOMP não 

tem necessidade de recrutamento de docente na área de especialidade do professor interessado em 

ingressar no quadro do DCOMP/UFSJ via remoção. Além do Prof. Leonardo C. D. da Rocha, 

outros cinco membros da Assembleia também se abstiveram. Todos os demais membros da 

Assembleia votaram em conformidade com o parecer da comissão, o qual, por conseguinte, foi 

aprovado pela Assembleia Departamental DCOMP. ITEM 10-Definição da comissão 

responsável pelo planejamento de compras de materiais de consumo e de materiais 

permanentes do DCOMP o ano de 2021. Após consulta junto aos membros da Assembleia sobre 

quais docentes estariam interessados em compor a comissão, foi definida a seguinte composição 

da comissão responsável pelo planejamento de compra de materiais de consumo e de materiais 

permanentes para o DCOMP no ano de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade: Chefe do 

Depto; Profa. Milene B. Carvalho; Prof. Marcos A. de M. Laia; Prof. Alexandre B. Pigozzo. O 

presidente deu por encerrada a reunião às 16h34min e eu, Daniel Castro Giraldi, lavrei esta ata, a 

qual após lida e aprovada será assinada eletronicamente pelos membros da Assembleia que 

estiveram presentes nesta reunião. São João del-Rei, 05 de fevereiro de 2021. 
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