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Ata nº 112

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta
minutos,  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 Computação (PPGCC) para uma reunião ordinária, com a seguinte
ordem  do  dia:  1.  Aprovação  da  ata  nº  111; 2.  Edital  de  Seleção  Extraordinário;  3.
Comunicações gerais.  Presentes os professores André Luiz Aita, Carlos Raniery Paula dos
Santos, Daniel Welfer, João Carlos Damasceno Lima, 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 discussões, o presidente requereu a inclusão do item Homologação do Resultado
do Edital de Recadastramento Docente na ordem do dia, solicitando que fosse incluído como
segundo 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 nº111:
O presidente colocou a ata nº 111 para apreciação, sendo esta  aprovada por unanimidade
pelos membros do Colegiado. 2. Homologação do Resultado do Edital de Recadastramento
Docente: O presidente apresentou ao Colegiado a Ata nº 02 do Comitê de Recredenciamento
do PPGCC,  com o  Resultado  Final  do  Edital  01/2020 –  PPGCC.  Após  a  apreciação  do
documento, o Resultado Final do Edital 01/2020 – PPGCC foi aprovado pela maioria dos
membros do Colegiado. O professor João Carlos se absteve da votação.   O professor André
Aita fez uma declaração de voto, na qual manifestou que: “os trabalhos utilizados para fins de
recredenciamento que ainda não foram publicados, em função da pandemia do COVID-19,
devem ser, obrigatoriamente, publicados. Caso contrário, o recredenciamento dos docentes
que utilizaram os referidos trabalhos para pontuar no Edital 01/2020 deve ser considerado sem
efeito”. Sendo  assim, os  professores  que  obtiveram  a  pontuação  necessária  para  o
recredenciamento  foram:  Daniel  Welfer  (linha  de  pesquisa  de  Computação  Aplicada),
Everton Alceu Carara (linha de pesquisa de Microeletrônica e Processamento de Sinais),
Marcia  Pasin  (linha  de  pesquisa  de  Computação  Aplicada  e  de  Sistemas  Paralelos  e
Distribuídos) e Patrícia Pitthan de Araújo Barcelos (linha de pesquisa de Sistemas Paralelos
e Distribuídos). Os professores listados acima foram recredenciados por 2 (dois)  anos no
PPGCC. Além disso, como não se inscreveram no Edital 01/2020 – PPGCC, os seguintes
professores entraram em processo de descredenciamento do programa: Andrei Piccinini Legg
e Marcelo Serrano Zanetti. 3.  Edital  de Seleção Extraordinário:  O presidente iniciou a
discussão apresentado o cronograma do Edital de Seleção Extraordinário para ingresso em
2020/1  e  salientou  que  o  PPGCC  deve  enviar  à  PRPGP  a  minuta  do  edital  até  o  dia
04/12/2020.  Logo  após,  o  professor  Carlos  passou  a  palavra  ao  professor  Daniel,  que
apresentou uma proposta de modificação das etapas do processo seletivo do PPGCC, para se
adequar  às  demandas  do  Edital  de  Seleção  Extraordinário  da  PRPGP,  que  deverá  ser
simplificado, não envolvendo nenhuma etapa presencial, em função da pandemia do COVID-
19. O professor Daniel sugeriu que o processo seja realizado em duas etapas: 1) Análise do
Memorial Descritivo e 2) Análise do Memorial Acadêmico do candidato. Após discussão, a
sugestão do professor Daniel foi aprovada por unanimidade. Ficou acordado que a minuta
do  edital  será  redigida  conjuntamente,  por  e-mail,  e  apresentada  na  próxima  reunião  do
Colegiado.  4.  Comunicações  gerais:  O  professor  Carlos  comunicou  aos  membros  do
Colegiado que o PPGCC já realizou as correções e atualizações do Relatório Sucupira da
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CAPES referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. Por fim, ficou acordado que a próxima
reunião do Colegiado do PPGCC será realizada no dia 03/12/2020 às 14 horas.  Nada mais
havendo a  constar, foi  encerrada  a  presente  sessão  tendo eu,  Guilherme Alves  Elwanger,
secretário 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.

___________________________________
Guilherme Alves Elwanger

Secretário do PPGCC

 

___________________________________
Prof. Carlos Raniery Paula dos Santos

Presidente do Colegiado
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