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Ata nº 114

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minu-
tos, 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 das  atas  nº  112 e  113; 2.  Alteração do texto  da Resolução 01/2015 do
PPGCC; 3. Aprovação do ad referendum da Coordenação relativo à minuta do Edital de
Seleção Extraordinário; 4. Formação do Comitê de Seleção do PPGCC; 5.  Comunica-
ções gerais. Presentes os professores André Luiz Aita, Alencar Machado, Carlos Raniery Pau-
la dos Santos, Daniel Welfer, João Carlos Damasceno Lima, João Vicente Ferreira Lima, Mar-
cia Pasin 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 pri-
meiro item da ordem do dia 1. Aprovação da ata nº112 e nº113: O presidente colocou as atas
nº 112 e nº 113 para apreciação, sendo que ambas foram aprovadas por unanimidade pelos
membros do Colegiado. 2. Alteração do texto da Resolução 01/2015 do PPGCC: O presi-
dente deu início à discussão informando sobre a necessidade de alteração do texto da Resolu-
ção Normativa 01/2015, que define os critérios de seleção de alunos do PPGCC. Após ampla
discussão, e considerando as recentes mudanças nos editais de ingresso na pós-graduação da
UFSM durante a suspensão das atividades presenciais na instituição, o Colegiado  aprovou
por unanimidade a revogação da Resolução Normativa 01/2015 e a criação da Resolução
Normativa 01/2020 com a seguinte redação: “Art. 1º Os candidatos serão selecionados em
edital próprio que deve levar em conta, obrigatoriamente: a análise do histórico do aluno e
de seu currículo acadêmico, conforme planilha aprovada pelo Colegiado do PPGCC, seu co-
nhecimento técnico e adequação à linha de pesquisa através de avaliação definida por edital.
Art. 2º O edital de seleção é definido pelo Colegiado do PPGCC e rege todo o processo de
seleção. Art. 3º É desejável que os candidatos tenham realizado o POSCOMP – exame nacio-
nal  de  seleção  ao  mestrado,  promovido  pela  Sociedade  Brasileira  de  Computação
(www.sbc.org.br),  conforme orientação do comitê de Ciência da Computação da CAPES.
Este critério terá uso definido conforme o edital de seleção. Art. 4º Esta resolução revoga a
Resolução Normativa do PPGI 01/2015 e entra em vigor na data de sua aprovação”.  3.
Aprovação do ad referendum da Coordenação relativo à minuta do Edital de Seleção
Extraordinário: O presidente apresentou o texto da minuta do Edital de Seleção Extraordiná-
rio, que havia sido debatido na reunião anterior do Colegiado, mas que por falta de quorum
não foi aprovado em reunião, sendo necessária a aprovação por ad referendum da Coordena-
ção do PPGCC, devido aos prazos do edital. Após discussão, o Colegiado aprovou por una-
nimidade o ad referendum da Coordenação relativo à minuta do Edital de Seleção Extraordi-
nário. 4. Formação do Comitê de Seleção do PPGCC: O presidente informou sobre a neces-
sidade da criação de um comitê de seleção do PPGCC. Após discussão, foram aprovados por
unanimidade os nomes dos professores André Luiz Aita (linha de Microeletrônica e Proces-
samento de Sinais), João Carlos Damasceno Lima (linha de Linguagens de Programação e
Banco de Dados), Raul Ceretta Nunes (linha Sistemas Paralelos e Distribuídos) e Cesar Tadeu
Pozzer (linha de Computação Aplicada). Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presen-
te 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.
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