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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, às dezesseis 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. Relato Sucu-
pira; 2. Relato dos editais de seleção do PPGCC em 2021; 3. Pedidos de coorientação; 4.
Recredenciamento docente; 5.  Comunicações gerais. Presentes os professores André Luiz
Aita, Carlos Raniery Paula dos Santos, Daniel Welfer, João Vicente Ferreira Lima, Marcia Pa-
sin, Mateus Beck Rutzig e o representante dos discentes Gabriel Cardoso dos Santos. Inicial-
mente, 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 ini-
ciar as discussões, o presidente requereu uma alteração na ordem do dia, solicitando que o item
4 passasse a ser o 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. Recre-
denciamento docente:  O presidente iniciou a discussão informando sobre a necessidade de
definir os critérios que devem ser adotados no próximo edital para recredenciamento docente
no PPGCC, que deve ser publicado até final do primeiro semestre do ano corrente. Após am-
pla discussão, foi aprovada por unanimidade a manutenção de dois critérios distintos (avali-
ação trienal e avaliação quadrienal) para o próximo o edital, sendo mantidas as pontuações ne-
cessárias para se atingir o Índice de Recredenciamento (IR) estabelecidas no último edital de
recredenciamento docente do PPGCC (Edital 01/2020 – PPGCC). Também foi definido que
nos próximos editais será obrigatório que cada docente do PPGCC indique no mínimo um ar-
tigo em periódico de sua autoria, com qualis restrito, no momento do pedido de recredencia-
mento, conforme definido no Art. 7º da Resolução Normativa 01/2018 do PPGCC. Além dis-
so, foi definido que o Comitê para Avaliação das Propostas de Recredenciamento de Docentes
ao PPGCC será composto por três professores(as) doutores(as), sendo no mínimo dois deles
externos ao PPGCC. Após este momento, o professor Carlos apresentou uma proposta de cro-
nograma para o próximo edital de recredenciamento, sendo esta aprovada por unanimidade.
Sendo assim, ficaram definidas as seguintes datas para o próximo edital: Publicação do edital
de Recredenciamento – 28/06/2021; Submissão de Pedidos de Recredenciamento ao Comitê
de Avaliação – de 05/07/2021 a 23/07/2021; Análise dos Pedidos de Recredenciamento pelo
Comitê de Avaliação – 26/07/2021 a 13/08/2021; Publicação dos resultados preliminares dos
Pedidos de Recredenciamento – 16/08/2021; Interposição de recursos ao Comitê de Avalia-
ção – 17/08/2021 a 18/08/2021; Publicação do resultado final após a análise dos recursos –
a partir de 20/08/2021. Por fim, ficou definido que o professor Carlos vai compilar as delibe-
rações do Colegiado do PPGCC sobre o recredenciamento docente nos últimos anos e deve
apresentar, em momento oportuno, uma nova proposta de Resolução Normativa de Recreden-
ciamento Docente no PPGCC. Após a discussão deste item da pauta, o professor Mateus se
retirou da reunião. 2. Relato Sucupira: O professor Carlos fez um relato sobre o envio do Re-
latório Sucupira de 2020 à CAPES e fez algumas ponderações sobre a produção do PPGCC
no último quadriênio.  3.  Relato dos editais de seleção do PPGCC em 2021: O presidente
fez um breve relato sobre os dois editais de seleção do PPGCC em 2021 e sobre os trabalhos
da Comissão de Seleção do PPGCC.  4. Pedidos de coorientação: O professor Carlos apre-
sentou ao Colegiado dois pedidos de coorientação enviados pelos professores Alencar Macha-
do e Luíz Alvaro de Lima Silva. O professor Alencar solicitou que o professor Vinícius Ma-
ran, docente da UFSM no campus de Cachoeira do Sul, fosse aprovado como coorientador do
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aluno Glênio Descovi de Freitas. O professor Luís Alvaro solicitou que professor Rafael Hei-
tor Bordini, docente da PUC-RS, fosse aprovado como coorientador do aluno Crhistopher Le-
nhard. Além disso, o professor Luis Alvaro ainda solicitou que a Coordenação do PPGCC en-
vie uma carta convite ao Colegiado do PPGCC da PUC-RS, convidando o professor Rafael
para ser coorientador do aluno Crhistopher Lenhard. Após breve discussão,  ambos os pedi-
dos foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a pre-
sente 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.

___________________________________
Prof. Carlos Raniery Paula dos Santos

Presidente do Colegiado

 

___________________________________
Guilherme Alves Elwanger

Secretário do PPGCC
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