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Ata nº 113

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze 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
Computação  (PPGCC)  para  uma  reunião  ordinária,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  1.
Aprovação da ata nº 112; 2. Edital de Seleção Extraordinário; 3. 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 discussões, o presidente requereu a
inclusão do item Alteração do texto da Resolução Normativa 01/2015 do PPGCC na ordem
do dia, solicitando que fosse incluído como segundo item da pauta. Além disso, o presidente
solicitou que o item Edital de Seleção Extraordinário fosse adiantado como primeiro 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.  Edital  de  Seleção
Extraordinário:  O presidente iniciou a discussão lendo a proposta de minuta do Edital de
Seleção Extraordinário do PPGCC para ingresso em 2021/1. Durante a leitura do texto, os
membros  do  Colegiado  fizeram algumas  sugestões  de  modificações  na  redação  do  texto
principal, no formulário de identificação (anexo 1) e na ficha de avaliação (anexo 2) do edital.
Durante as discussões, os professores André, Alencar, Mateus, João Vicente precisaram sair
da reunião. Sendo assim, não havendo mais quórum na reunião, foi acordado que a minuta do
edital deverá ser aprovada por  ad referendum  pela Coordenação do PPGCC, com base nas
discussões ocorridas durante a reunião, considerando o que o prazo para entrega da minuta do
edital à PRPGP encerra no dia 04/12/2020.  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

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


	Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

