
Ata nº 87
Aos vinte e oito dias do mes de junho do ano de dois mil e dezoito, as treze 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  Ordinaria,  com  a  seguinte  ordem  do
dia:1.Aprovação das atas 86; 2.Cooperação Internacional a ser firmado entre a UFSM e a
Universidade Nacional de Assunção; 3.Plano do Seminário de Andamento 2018; 4.  Edital
de Recredenciamento; 5. Informes Gerais; Presentes os professores  André Aita, , Carlos
Raniery Paula dos Santos, Luis Alvaro de Lima Silva, Giovani Rubert Librelotto, Roseclea
Duarte Medina e o representante dos discentes Vinicius Fuelber Garcia.O presidente colocou
em pauta a apreciação e solicita a inclusão dos itens:  Denúncia na ouvidoria referente ao
Ranking de Bolsas do programa; Prazo de prorrogação para o mestrado e documentos
necessários para os alunos requererem tal prorrogação; além de requisitar a alteração da
ordem de pauta, realocando o item 2 para ser apreciado  por primeiro. Após a leitura a pauta
foi aprovada por unanimade.1. Cooperação Internacional a ser firmado entre a UFSM e a
Universidade Nacional de Assunção: O presidente comunicou sobre a aprovação feita por ad
referendum  a proposta de acordo de Cooperação Internacional entre a UFSM e a Universidade
Nacional de Assunção, Paraguai, mostrando para os membros do colegiado o processo referente
ao  acordo,  realizadas  algumas  considerações,  todos  os  membros  do  colegiado  presentes
manifestaram a anuência referente a aprovação.2.  Denúncia na ouvidoria referente ao
Ranking de Bolsas do PPGCC: Para o conhecimento do colegiado o professor Luis Alvaro
procedeu a leitura da resposta dada pela Comissão de Bolsas do programa ao Memorando nº
033/2018  –  UFSM/PRPGP/CPG,  oriundo  da  PRPGP,  o  qual  solicitava  esclarecimentos
referente  à  denúncia  encaminhada  à  ouvidoria  da  universidade,  a  qual  questionava  a
transparência do ranking de bolsas do programa, entre outros questionamentos. Pontuou ainda,
após  leitura  dos  documentos  produzidos  pela  Comissão  de  Bolsas  em  resposta  aos
questionamentos da referida denúncia que todos os aspectos da denúncia foram devidamente
respondidos  pela  Comissão  de  Bolsas  do  programa.  3. Aprovação  da  atas  86: Após
considerações do relator André Aita, restou decidido que a ATA 086 não deveria ser apreciada
naquele momento, visto que ela deve entrar em pauta da próxima reunião do colegiado assim
permitindo que os integrantes realizem correções no texto caso sejam necessárias. 4.  Prazo
Prorrogação no mestrado:  O professor Carlos informou aos membros do colegiado que a
coordenação havia estipulado um período até 11 de julho de 2018, para que as requisições de
prorrogação de mestrado fossem solicitadas junto a secretaria do PPGCC, visto que todos
docentes e discentes haviam sido comunicados via E-mail sobre esses prazos.4 Seminário de
Andamento 2018: O professor Carlos Raniery começou pontuando aspectos do formulário de
avaliação  do  Seminário  de  Andamento  construído,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos
critérios de avaliação dos seminários apresentados.  Explicou para os demais integrantes do
colegiado os itens de avaliação detalhados como Qualidade das propostas, Formalização das
propostas e Cronograma. Ponderou a professora Roseclea que o orientador não é integrante da
banca  do  Seminário  de  Andamento,  salvo  como ouvinte.  Ajustou  o  colegiado  que  o  item
Aprovação  descrito  no  formulário  deverá  ser  mantido  como  “aprovado  com  ressalva”.
Realizadas as considerações pertinentes a esse item de pauta,  o formulário de avaliação do
Seminário de Andamento foi  aprovado por unanimidade.Acordada a data 17/07/2018 para
realização da próxima reunião de colegiado.Os itens restantes da pauta não foram apreciados
em reunião  devido  ao  avançado  de  tempo.Nada  mais  havendo  a  constar  foi  encerrada  a
presente sessao, tendo eu Vanuza 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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