
Ata nº 93

Aos quatorze dias do mes de novembro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas e trinta
minutos, na sala no 321 B do Centro de Tecnologia, sob a presidencia do Prof. Luis Alvaro de
Lima Silva, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pos-Graduaçao em Ciencia da
Computaçao (PPGCC) para uma reuniao extraordinaria, com a seguinte ordem do dia: 1. Normas
de distribuição de bolsas 2. Comunicações gerais.  Presentes os professores André Luiz Aita,
Benhur de Oliveira Stein, Carlos Raniery Paula dos Santos, Everton Alceu Carara, Giovani Rubert
Librelotto,  Luis Alvaro de Lima Silva e Roseclea Duarte Medina e o representante dos discentes
Vinicius Fuelber Garcia. Inicialmente, o Presidente colocou a pauta em apreciação e, após a sua
aprovação, passou-se para o primeiro item da pauta.. 1. Normas de distribuição de bolsas:  O
presidente colocou para apreciação do colegiado a proposta de normativa com os critérios para
distribuição de bolsas elaborada pela Comissão de Bolsas. Os membros do colegiado fizeram
ponderações  sobre  a  proposta  de  normativa,  bem  como  propuseram  pequenas  alterações  na
redação  do  documento.  Posteriormente,  iniciou-se  uma  discussão  sobre  a  necessidade  da
eliminação dos  rounds de distribuição de bolsa, previstos na atual normativa de distribuição de
bolsas do programa. Iniciou-se também uma discussão sobre a criação de novos critérios para
avaliação dos alunos para criação do ranking de bolsas. Entretanto, não houve consenso entre os
membros do  colegiado em nenhum dos tópicos  abordados.  Por  fim,  o  presidente  destacou a
necessidade da existência de uma nova reunião antes do final do semestre letivo para definição das
normas de distribuição de bolsas. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente sessao,
tendo eu Guilherme, secretario do Programa de Pos-Graduaçao em Ciencia da Computaçao –
Mestrado  em  Ciencia  da  Computaçao,  lavrado  a  presente  ata  que  vai  ser  assinada  pelo
Presidente e por mim.
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