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Ata nº 111

Aos vinte um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, em reunião
virtual 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 da
ata nº 110; 2. Análise dos pedidos de prorrogação de seminário de andamento; 3. Edital
de Recadastramento Docente; 4. Edital de Seleção do PPGCC para 2021/1; 5. Recursos
Orçamentários; 6. 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. Antes de iniciar as discus-
sões, o presidente requereu uma alteração na ordem do dia, solicitando que o item 3 passasse a
ser o último item da pauta. Após apreciação do Colegiado, a nova ordem do dia foi aprovada
por unanimidade e iniciou-se a discussão do primeiro item da pauta 1.  Aprovação da ata
nº110: O presidente colocou a ata nº 110 para apreciação, sendo esta aprovada por unanimi-
dade pelos membros do Colegiado. 2. Análise dos pedidos de prorrogação de seminário de
andamento:  O presidente informou que 10 (dez) alunos (Augusto Gouvêa Weber, Caroline
Guterres Silva, Erik Pinto Martins, Evandro Luis da Rosa Fensterseifer Filho, Guilherme La-
mana Carvalho, Rafael de Almeida Soares, Sandro Lemos de Oliveira, Tomás Loureiro Go-
mes, Wendel Souto Reinheimer e Wilian Denis Padilha) enviaram justificativas para a não re-
alização do Seminário de Andamento até a data de término do 1º semestre de 2020 e solicita-
ram a prorrogação do prazo para apresentação do seminário. O professor Carlos ainda lem-
brou que este item da ordem do dia foi retirado da pauta da última reunião em razão da indefi-
nição do Calendário Acadêmico da UFSM naquele momento. Após discussão,  os membros
do Colegiado aprovaram por unanimidade todos os pedidos e definiram o dia 13/11/2020
como data limite para a apresentação dos Seminários de Andamento. 3. Edital de Seleção do
PPGCC para 2021/1: O presidente começou a discussão falando sobre a necessidade de se
inciar a elaboração do Edital de Seleção do PPGCC para ingresso em 2021/1. Durante a dis-
cussão, entre outros assuntos, os membros do Colegiado debateram a possibilidade de uma
eventual mudança nos critérios de seleção, levando em conta a pandemia do COVID-19. Por
fim, ficou definido que os representantes do Colegiado devem discutir o assunto entre as suas
respectivas linhas de pesquisa, para trazer sugestões, em momento oportuno, para a otimiza-
ção do processo seletivo do PPGCC. 4. Recursos Orçamentários: O presidente informou aos
membros do Colegiado os prazos estabelecidos pela PRPGP para utilização dos recursos do
PROAP em 2020. O prazo para a criação de empenhos de pagamentos de taxa de inscrição e
publicação encerra no dia 23/10/2020 e o prazo para aquisição de material de consumo encer-
ra no dia 30/10/2020. Levando em consideração estes prazos, o Colegiado aprovou por una-
nimidade a  possibilidade  de pagamentos  de taxa de inscrição em eventos,  realizados em
2020, que não tenham o qualis mínimo exigido pelas normativas do PPGCC, visando aprovei-
tar todos os recursos orçamentários disponíveis para o ano de 2020. 5. Comunicações gerais:
O secretário do PPGCC informou que o Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em
Computação  (POSCOMP 2020)  está  previsto  para  ser  realizado  em Santa  Maria  no  dia
06/12/2020. Após este item da pauta, o professor Alencar Machado entrou na reunião. 6. Edi-
tal de Recadastramento Docente: O presidente iniciou a discussão informando sobre a ne-
cessidade do Colegiado do PPGCC homologar o resultado final do Edital 01/2020 – PPGCC
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(Recredenciamento Docente). Logo após, o presidente passou a palavra para o professor Alen-
car, membro do Comitê de Recredenciamento Docente do PPGCC. O professor Alencar fez
uma breve explanação sobre os trabalhos do comitê e apresentou o resultado final do Edital
01/2020. O professor Alencar ainda destacou que o Comitê de Recredenciamento não consi-
derou como válidos, no calculo do resultado final, os trabalhos que foram aceitos em eventos
que foram adiados em função da pandemia do COVID-19, e que ainda não haviam sido reali-
zados até a data de término das inscrições no Edital 01/2020. Após ampla discussão, os mem-
bros do Colegiado reprovaram por maioria a homologação do resultado final do Edital
01/2020 – PPGCC (Recredenciamento Docente). Além disso, foi proposto que os trabalhos
aceitos em eventos que foram adiados em função da pandemia do COVID-19 deveriam ser
considerados como válidos para o calculo do resultado final do Edital 01/2020. Após ser colo-
cada em votação, esta proposta foi aprovada pela maioria do Colegiado. Sendo assim, o Co-
mitê de Recredenciamento deverá se reunir novamente para avaliar o resultado final do Edital
01/2020, considerando as deliberações do Colegiado do PPGCC. Nada mais havendo a cons-
tar, foi encerrada a presente sessão tendo eu, Guilherme Alves Elwanger, secretário do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciência da Computação – Mestrado em Ciência da Computação, la-
vrado 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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