
Ata nº 86
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 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  85;  2.  Seminário  de  Andamento  2018;3.Recredenciamento
docente;4.Participação  do  Professor  Carlos  Raniery  no  Fórum  de  Coordenadores;5.
Edital de Aluno Especial. Presentes os professores  André Aita, Benhur de Oliveira Stein,
Carlos  Raniery  Paula  dos  Santos,  Luís  Alvaro  de  Lima  Silva,  Everton  Alceu  Carara 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 mestranda Maria
Helena Franciscatto;Relatório Sucupira, além de requisitar a alteração da ordem da pauta,
realocando o item 3, para ser apreciado por último. Após a leitura a pauta foi aprovada por
unanimade.1.Aprovação das atas 85:Após considerações do relator Benhur de Oliveira
Stein, a ata 85 foi aprovada por unanimidade. No entanto, nas linhas 21 e 22, onde lê-se
deve  indicar  no  mínimo,  leia-se  deve  indicar  no  mínimo  um  periódico  do  qual  é
autor.2.Seminário  de  Andamento  2018:O  professor  Luís  Alvaro  apresentou  a  proposta
referente ao Seminário de Andamento, restou aprovado: O aluno para apresentar o Seminário
de Andamento pode apresentar  alternativamente artigo com  qualis  B2 ou superior  ou um
artigo de no mínimo doze páginas em formato SBC; O evento de Seminário de Andamento
será por adesão; A data limite para a realização do Seminário de Andamento será  17 de
agosto de 2018; Submissão do artigo deve ser uma semana antes da defesa ou até o dia 08 de
agosto de 2018; O Seminário de Andamento deverá ser analisado pela banca de acordo com
um Formulário de Avaliação padrão; A banca será constituída de um ou dois professores do
Programa de Pós – Graduação em Ciência da Computação, podendo um membro da banca ser
externo;Caso  não  seja  feito  o  Seminário  de  Andamento  até  a  data  limite,  o  aluno  é
considerado  reprovado  caso  uma  justificativa  não  seja  apresentada;  A data  da  segunda
apresentação Seminário de Andamento é até o dia 31 de outubro de 2018, sendo que uma
segunda  reprovação  implica  no  desligamento  do  aluno  do  PPGCC.  3.Participação  do
Professor Carlos Raniery no fórum de coordenadores:  Colocada a pauta em avaliação,
aprovada por unanimidade a participação do professor no fórum, com passagens e diárias.
4.Edital de Aluno Especial:  Apresentada a cartilha para aluno especial pelo professor Luís
Álvaro,  e  solicitada  a  ampla  divulgação  ao  colegiado;5.Troca  de  orientação  da
mestranda  Maria  Helena  Franciscatto:  Foi  aprovada  por  unanimidade a  troca  de
orientação referente à aluna Maria Helena Franscicato saindo da professora Iara Augustin e
ingressando  com o  professor  João  Carlos  Lima;  6.Relatório  Sucupira:  O presidente  do
colegiado  apresentou  dados  do  Sucupira,  demonstrando  através  dos  índices  as  condições
atuais do PPGCC.7.Recredenciamento docente:  A proposta apresentada é para que haja o
recredenciamento para o grupo de docentes que estão com o credencimento vencido ou que
esteja vencendo no final de 2018, restou aprovado;Revogar a resolução 01/2013 - Condições
mínimas para credenciamento e re-credenciamento docente; O (re)credenciamento aprovado
em 2016 são válidos até o final de 2019; O (re)credenciamento aprovado em 2015 são válidos
até o final de 2018; Pedidos de (re)credenciamento devem ser submetidos via edital específico
do programa a ser publicado durante o primeiro semestre letivo da UFSM (edital com data final
em Junho do ano subsequente ao vencimento do período de credenciamento do docente). Nada
mais  havendo  a  constar  foi  encerrada  a  presente  sessao,  tendo  eu  Vanuza  Martins  Paz,
secretaria 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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