
Ata nº 85
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos,
na sala no 321 B do Centro de Tecnologia, sob a presidência do Prof. Luís Alvaro de Lima
Silva, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduaçaao em Ciência
da  Computaçaao  (PPGCC)  para  uma  reuniaao  Ordinária,  com  a  seguinte  ordem  do
dia:1.Aprovação das atas 83 e 84; 2.Aprovação das trocas de orientação; 3.Relato sobre a
carta  de  apoio  a  submissão  de  projeto  no  Edital  FAPERGS/CAPES  04/2018;  4.
Resultados Sucupira; 5. Outros assuntos: Alunos especiais; Presentes os professores  André
Aita, Benhur de Oliveira Stein, Carlos Raniery Paula dos Santos, Luís Alvaro de Lima Silva e
o representante dos discentes Vinicius Fuelber Garcia.O presidente colocou em pauta a
apreciação  e  solicita  a  inclusão  dos  itens:  Troca  de  orientação  do  mestrando  Rafael
Galman Trindade;Solicitação  do professor Eduardo Piveta  com relação aos  critérios
para  elaboração  do  ranking;Representação  do  corpo  discente;Apresentação  da  nova
secretária da Pós- Graduação;Mudança da secretaria da Pós- Graduação para o INPE,
Representação do Carlos no Fórum de Coordenadores;Recursos PROAP; Seminário de
andamento  qualificação;Avaliação  externa;Marcar  próxima  reunião;FAEC.Após  a
leitura a pauta foi aprovada por unanimade.1.Aprovação das atas 83:Após considerações
do  relator  André  Aita,  a  ata  83 foi  aprovada  por  unanimidade pontuado  algumas
correções  de  caráter  gramatical.1.Aprovação  das  atas  84:Feitas  as  considerações  por
parte do relator, Carlos Raniery Paula dos Santos, a ata 84 foi aprovada por unanimidade,
no  entanto  nas  linhas  26  e  30,  onde  lê-se  quadriênio  2017-2020,  leia-se  somente
quadriênio.Na linha 44,  onde lê-se  deve ser autor  de no mínimo,  leia-se deve indicar  no
mínimo.  Na  linha  45,  onde  lê-se  usar,  leia-se  indicar.  2.Aprovação  das  trocas  de
orientação:Foi aprovada por unanimidade as trocas de orientações referente ao aluno Jhilian
Bianchi,  saindo  da  professora  Patrícia  Pitthan  de  Araújo  Barcelos  e  ingressando  com  o
professor Benhur Stein.Do aluno Mateus Ronssani de Figueiredo, do professor Mateus Beck
Rutzig para a orientação do professor João Baptista  Martins.Do aluno Vinicius Lopes,  do
professor Eduardo Kessler Piveta para orientação da professora Roseclea Duarte Medina.Do
aluno Rafael Galman Trindade, da professora Andrea Schwertner Charão para orientação do
professor João Vicente Ferreira Lima.Nas considerações, gerou-se itens de pauta referente aos
esclarecimentos solicitados pelo professor Eduardo Piveta no que tange a possibilidade de
recalculo ranking de bolsa, foi ajustado que a informação a ser repassada ao professor, deve
ter por base os critérios vigentes, conforme estabelecido na Ata 83.O presidente do colegiado,
comunicou aos demais  que a secretaria da Pós-Graduação em Ciência da Computação irá
alocar-se no CT, bem como será objeto de uma avaliação externa promovida pelo professor
Cereta. Ajustada a data 08/06/2018 para realização da próxima reunião de colegiado.Os itens
restantes  da  pauta  não  foram  apreciados  em  reunião.Nada  mais  havendo  a  constar  foi
encerrada a  presente sessao,  tendo eu Josmar  Nuernberg,  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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