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Ata nº 110

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, em reunião vir-
tual realizada no Google Meet, sob a presidência do Prof. Carlos Raniery Paula dos Santos,
reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Com-
putação (PPGCC) para uma reunião ordinária, com a seguinte ordem do dia:  1.  Aprovação
das atas nº 107, nº108 e nº109; 2.  Análise dos pedidos de prorrogação de seminário de
andamento; 3. Análise dos pedidos de prorrogação de mestrado; 4. Formação do Comitê
de Recredenciamento;  5.Comunicações gerais.  Presentes os professores André Luiz Aita,
Carlos Raniery Paula dos Santos, Daniel Welfer, João Vicente Ferreira Lima, Marcia Pasin,
Mateus Beck Rutzig e o representante dos discentes Lucas Ferreira da Silva. Inicialmente, o
presidente pediu o consentimento dos membros do Colegiado para que a reunião fosse gravada.
Após o consentimento de todos, o professor Carlos deu início à gravação e iniciou a discussão
do primeiro item da ordem do dia. 1. 1. Aprovação das atas nº 107, nº108 e nº109: O presi-
dente colocou as atas nº 107, nº 108 e nº109 para apreciação, sendo todas as atas aprovadas
por unanimidade pelos membros do Colegiado. 2. Análise dos pedidos de prorrogação de
seminário de andamento: O professor Carlos informou que 9 (nove) alunos (Augusto Gou-
vêa Weber, Caroline Guterres Silva, Erik Pinto Martins, Evandro Luis da Rosa Fensterseifer
Filho, Guilherme Lamana Carvalho, Rafael de Almeida Soares, Tomás Loureiro Gomes, Wen-
del Souto Reinheimer e Wilian Denis Padilha) enviaram justificativas para a não realização do
Seminário de Andamento até a data de término do 1º semestre de 2020 e solicitaram a prorro-
gação do prazo para apresentação do seminário. Contudo, os membros do Colegiado decidi-
ram retirar este item da pauta até a definição do novo calendário acadêmico da UFSM, que
adotará o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e vai definir as novas datas
de término do 1º semestre de 2020. 3. Análise dos pedidos de prorrogação de mestrado: O
presidente iniciou a discussão informando que foram encaminhados ao Colegiado 3 (três) pe-
didos de prorrogação de mestrado pelo período de 6 (seis) meses. Os pedidos foram encami-
nhados pelos alunos Gabriel Bolson Dalla Favera, Matheus Friedhein Flores e Diego Corrêa
Dellalíbera. Após este momento, o presidente passou a palavra para o professor João Vicente,
que havia sido designado previamente como relator dos pedidos de prorrogação. O relator
apresentou parecer favorável à prorrogação do tempo de mestrado para todos os solicitantes e,
após ampla discussão entre os membros do Colegiado, os 3 (três) pedidos foram aprovados
por unanimidade. Sendo assim, foi concedido aos alunos solicitantes a prorrogação do tem-
po de mestrado pelo período de 6 meses a partir de agosto de 2020. 4. Formação do Comitê
de Recredenciamento: O professor Carlos informou sobre a necessidade do Colegiado indi-
car ao menos 3 (três) professores para a formação de um comitê para avaliar os pedidos de re-
credenciamento de docentes no PPGCC. Após breve discussão, foram indicados pelo Colegia-
do os nomes dos professores Paulo Cesar Piquini (Departamento de Física), Mauricio Speran-
dio (Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência) e Alencar Machado (Colégio
Politécnico) para compor o Comitê de Recredenciamento do PPGCC.  5.Comunicações ge-
rais:  O professor Carlos comunicou aos membros do Colegiado que o PPGCC já enviou as
complementações do Relatório Sucupira da CAPES referente ao ano de 2019. Nada mais ha-
vendo a constar, foi encerrada a presente sessão tendo eu, Guilherme Alves Elwanger, secretá-
rio do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – Mestrado em Ciência da
Computação, lavrado a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente e por mim.

___________________________________
Prof. Carlos Raniery Paula dos Santos

Presidente do Colegiado

 

___________________________________
Guilherme Alves Elwanger

Secretário do PPGCC
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