
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Ata nº 116

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, 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 extraordinária,  com a seguinte  ordem do dia: 1.
Aprovação das Atas nº 114 e nº 115; 2. Normativa de Recredenciamento Docente; 3. Edi-
tal de Recredenciamento Docente; 4. Recursos Financeiros do PPGCC para 2021; 5. Co-
municações gerais. Presentes os professores Carlos Raniery Paula dos Santos, Daniel Welfer,
João Vicente Ferreira Lima, João Carlos Damasceno Lima, Marcia Pasin, Mateus Beck Rutzig
e o representante dos discentes Gabriel Cardoso dos Santos. Inicialmente, o presidente pediu o
consentimento dos membros do Colegiado para que a reunião fosse gravada. Após o consenti-
mento de todos, o professor Carlos deu início à gravação. 1. Aprovação das Atas nº 114 e nº
115: O presidente colocou as atas nº 114 e nº 115 para apreciação dos membros do Colegiado.
Foi sugerido que na ata nº 115 constasse o seguinte texto nas discussões do primeiro item da
ordem do dia: “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 ex-
ternos ao PPGCC”. Após discussão, as atas nº114 e nº115 foram aprovadas por unanimida-
de pelos membros do Colegiado. 2. Normativa de Recredenciamento Docente: O professor
Carlos apresentou uma nova proposta de Resolução Normativa de Recredenciamento Docente
no PPGCC, compilando as deliberações do Colegiado do programa sobre o recredenciamento
docente nos últimos anos, conforme combinado na reunião anterior. A proposta foi previa-
mente enviada por e-mail aos membros do Colegiado. Após ampla discussão, o Colegiado de-
cidiu que o texto da resolução deve ser revisado por e-mail e aprovado na próxima reunião.
Nesse sentido, as discussões sobre o Edital de Recredenciamento Docente também devem ser
realizadas na próxima reunião, após a aprovação da resolução. Sendo assim, a data de publica-
ção do edital, que havia sido aprovada na última reunião, foi suspensa e também deve ser de-
finida na próxima reunião. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente sessão ten-
do 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 assi-
nada pelo Presidente e por mim.

___________________________________
Prof. Carlos Raniery Paula dos Santos

Presidente do Colegiado

 

___________________________________
Guilherme Alves Elwanger

Secretário do PPGCC
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