ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Aos cinco dias do mês de março
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,
Daniel Luiz Alves Madeira, Daniel Ludovico Guidoni, 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, 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. Informou também que o DCOMP possui um novo
Secretário, Marlon Marcos Martins. Também parabenizou os novos Chefe e Subchefe
do DCOMP, Daniel Guidoni e Milene Carvalho, respetivamente, eleitos no dia 04 de
março de 2021. Informou também que nas duas últimas reuniões da Congregação foi
revelada a existência de um acordo em Empresas de Planos de Saúde e o MEC, aos
quais os servidores públicos federais podem se filiar, e que foram apresentadas e
discutidas sugestões a serem enviadas ao CONEP a respeito da nova Resolução do
para o Ensino Emergencial da UFSJ. A Profa. Fernanda Sumika comentou a respeito
das disciplinas que são da área da Computação e estão sob responsabilidade de outros
departamentos. Os professores Vinícius Vieira e Michelli Loureiro também comentaram
sobre o assunto e o prof. Leonardo Rocha contou o histórico dessas disciplinas. Assim,
o presidente incluiu um novo item de pauta (Item 6) na pauta da reunião para tratar
deste assunto. ITEM 01 - Aprovação da ata da 91ª reunião ordinária da. A ata foi
aprovada por unanimidade. ITEM 02 – Aprovação dos RADOCs parciais 2021 dos
Profs. Daniel L. A. Madeira, Elisa T. de Albergaria e Rafael S. Oliveira. Os RADOCs
foram aprovados por unanimidade. ITEM 03 - Apreciação da solicitação de
prorrogação da colaboração esporádica do Prof. Leonardo C. D. da Rocha com a
UFRGS. O relator da solicitação, o prof. Alexandre Pigozzo, proferiu o seu relato e
sugeriu a aprovação da solicitação. O Prof. Leonardo Rocha explicou mais detalhes a
respeito do projeto e da sua solicitação, que foi aprovada por unanimidade. ITEM 04 Apreciação da solicitação de prorrogação da colaboração esporádica da Profa.
Elisa T. de Albergaria com a UFRGS. O relator da solicitação, o prof. Daniel Guidoni,
proferiu o seu relato e sugeriu a aprovação da solicitação, que foi aprovada por
unanimidade. ITEM 05 - Apreciação da solicitação de colaboração esporádica do
Prof. Vinícius H. S. Durelli. A relatora da solicitação, a profa. Fernanda, proferiu o seu
relato e sugeriu a aprovação da solicitação. O professor Vinícius Durelli explicou mais
detalhes a respeito do projeto. Os profs. Dárlinton Carvalho, Leonardo Rocha e Carolina
Xavier comentaram a respeito da natureza da atividade de colaboração esporádica, se
a mesma é considerada como afastamento ou não dentro da UFSJ. A profa. Fernada
Sumika solicitou ao Chefe do Departamento, o Prof. Matheus Viana, que verificasse
essa dúvida após a reunião. A solicitação do professor foi aprovada por unanimidade.
ITEM 06 – Formação de Comissão para analisar as disciplinas da área da
Computação sob responsabilidade de outros departamentos da UFSJ. A comissão
foi formada pelos professores Carolina Xavier (presidente), Flávio Schiavoni e Marcos
Laia. O presidente deu por encerrada a reunião às 15h34min. Eu, Marlon Marcos
Martins, 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 março de 2021.

