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Resumo da 504a. Reunião do Conselho Departamental do CTC, realizada em 02/07/07 
  
1 – Aprovação da ata da 503a. reunião 
Foram sugeridas algumas modificações na linha 75 e no item 7. Foi decidido que a aprovação final desta ata será feita na 
próxima reunião. 
  
2 – Comunicações 
- Silva Mello informou sobre o encontro com a Shell. Já foi distribuído um e-mail sobre o assunto. Está em andamento a 
preparação para a próxima reunião, com as contribuições dos professores interessados. 
- Flávio Hasselmann cobrou a versão eletrônica do Manual do Professor. O Decano ficou de providenciar a versão em 
pdf. 
- Eugenio Epprecht informou sobre a visita do Prof. Aparisi (da Universidad Politécnica de Valencia) à PUC na próxima 
semana, quando dará dois seminários. Também comunicou que está em processo a escolha do novo Diretor do 
Departamento de Engenharia Industrial. 
- Arndt informou, como Membro do Conselho Curador da FPLF, que será distribuída em breve a execução orçamentária 
da FPLF.  
- Sérgio Lifschitz informou que será realizado em agosto, na PUC, o 5. Simpósio Brasileiro de Bio-Informática, que estará 
sob sua organização pela segunda vez. Sugeriu que os documentos concernentes às reuniões do Conselho 
Departamental do CTC sejam disponibilizados via Internet, para facilidade de acesso, inclusive consulta a material antigo, 
além de economia de papel. 
- José Eugênio informou que os itens 7 e 8 da pauta da presente reunião não serão discutidos hoje. Informou também 
que já é possível que disciplinas cursadas na graduação da PUC tenham seus créditos aproveitados na pós-graduação, 
dentro do conceito de dupla creditação. 
  
3 – Processo de dispensa do Prof. Celso Carneiro Ribeiro, do Departamento de Informática 
Houve um relato do Diretor do Departamento de Informática, seguido de diversos pedidos de esclarecimentos e de cerca 
de uma hora de discussão. Ao final foi aprovado o texto proposto pelo Decano: “Considerando os documentos 
apresentados, o Conselho Departamental do CTC acompanha a posição do Departamento de Informática, sendo 
favorável ao prosseguimento do processo de dispensa do Prof. Celso Carneiro Ribeiro”.  
  
4 – Licença sabática do Prof. Eugenio Kahn Epprecht, do Departamento de Engenharia Industrial  
Foi aprovada por unanimidade, por 12 meses a partir de março de 2008. 
  
5 – Indicação de representante do CD/CTC para compor a Comissão Especial que tratará da eleição de Diretor do 
Departamento de Engenharia Industrial 
Foi proposto o nome do Prof. Carlos Frederico Borges Palmeira, aprovado por unanimidade. 
  
6 – Indicação de representante do CD/CTC para compor a Comissão Especial que tratará da eleição de Diretor do 
Departamento de Informática 
Foi proposto o nome do Prof. Fernando Lázaro Freire Júnior, aprovado por unanimidade. 
  
7 – Contratação e acompanhamento de projetos 
Silva Mello, Vice-Decano de Desenvolvimento do CTC,  fez a apresentação de toda uma nova sistemática, que está 
sendo ultimada em colaboração com a Direção da PUC. Os slides da apresentação foram disponibilizados 
eletronicamente aos membros do CD/CTC. 
  
8 – Assuntos Gerais 
- O Decano lembrou que a equipe da PUC-Rio ganhou dois primeiros lugares em concurso internacional de robôs 
realizado recentemente, conforme amplamente divulgado. Foi unanimemente aprovado um voto de louvor aos 
professores Marco Antonio Meggiolaro, Mauro Schwanke da Silva e Mauro Speranza Neto.  
- Informou também que o Prof. Eduardo Jorge Pires Pacheco já foi oficialmente nomeado Coordenador do Ciclo 
Profissional das Engenharias. 
  
Ney Augusto Dumont 
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