
Ata nº 88

Aos dezessete dias do mes de julho do ano de dois mil e dezoito, as dez horas  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 086 e 087; 2.
Análise  dos  pedidos  de  prorrogação;  3.Edital  de  recredenciamento;  4.  Remanejo  dos
recursos do programa.  Presentes os professores  Alencar Machado,  André Aita,  Benhur de
Oliveira  Stein,  Carlos  Raniery  Paula  dos  Santos,  Everton  Alceu  Carara, Giovani  Rubert
Librelotto, Luis Alvaro de Lima Silva, Roseclea Duarte Medina e o representante dos discentes
Vinicius Fuelber Garcia. O presidente colocou em pauta a apreciação e solicita a inclusão dos
itens: Problemas de acesso aos sistemas da UFSM em razão da mudança de nomenclatura
do Programa; Solicitação de recurso para participação em evento do Professor Felipe
Muller; Solicitação de recurso para participação em evento do Professor Carlos Raniery;
além de requisitar a alteração da ordem de pauta, realocando o item 4 para ser apreciado na 3ª
ordem da pauta.. Após a leitura a pauta foi aprovada por unanimade.1. Aprovação das Atas
086 e 087: Realizadas algumas considerações de caráter pontual pelo colegiado, as atas 086 e
087  foram aprovadas  por  unanimidade.  2.  Análise  dos  pedidos  de  prorrogação:  As
análises iniciaram com o pedido de prorrogação previamente analisado pelo professor Alencar
Machado, relator deste pedido. No relato realizado, versando sobre o pedido do aluno Bernardo
Petry Prates,  foram  analisadas  considerações  referentes  aos  documentos  apresentados  pelo
discente, sendo o parecer do relator favorável ao pedido de prorrogação de prazo. A concessão
de  prorrogação  para  o  aluno  Bernardo  Petry  Prates  foi  a  provada  por  unanimidade,
condicionado a verificação se o aluno em algum momento recebeu bolsa do PPGCC. A análise
prosseguiu com o professor Benhur Stein,  relator do pedido de prorrogação do aluno Douglas
Henrique Haubert Cerutti, discorreu o docente sobre aspectos do trabalho do aluno, destacando
que segundo o que consta no pedido de prorrogação houve problemas relacionados a coleta e
análise de dados. Realizadas ponderações o relator manifestou parecer favorável ao pedido de
prorrogação. Colocado em apreciação pelo colegiado, foi aprovado por unanimidade o pedido
de prorrogação do aluno  Douglas Henrique Haubert Cerutti, condicionado a verificação se o
aluno em algum momento recebeu bolsa do PPGCC. Seguindo a verificação dos pedidos de
prorrogação, o professor Carlos Raniery, relator do pedido de prorrogação do aluno Bolívar
Menezes da Silva, ponderou o docente que o trabalho do aluno está completo, restando somente
a discussão referente aos resultados, dessa forma o parecer do relator foi favorável ao pedido de
prorrogação do aluno. Colocado em apreciação pelo colegiado, foi aprovado por unanimidade
o pedido de prorrogação do aluno Bolívar Menezes da Silva, condicionado a verificação se o
aluno em algum momento recebeu bolsa do PPGCC. 3. Remanejo dos recursos do programa:
O professor Luís Alvaro expôs aos demais membros do colegiado dados referentes aos valores
constantes nas rúbricas do PROAP e IDR. Destacou que os alunos Michael Jordan e Iaçanã
Weber solicitaram recursos para participação em eventos no país. Uma vez que os pedidos
destes alunos serão concedidos pelo PPGCC, os recursos relacionados a rúbricas destinadas a
participação de alunos em eventos no país ficarão praticamente zerados. Dessa forma colocou
em votação a possibilidade de realocar os recursos destinados a rúbrica referente a participação
de docentes em eventos no exterior para a rúbrica relacionada a participação de alunos em
eventos no país, onde  o colegiado aprovou por unanimidade esta realocação de recursos
entre  diferentes  rúbricas  de  recursos  do  PPGCC.  4   Solicitação  de  recurso  para
participação em evento do Professor Felipe Muller:  O presidente apresentou o pedido de
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recurso do professor Felipe Muller, que teve trabalho aceito no evento CLAIO 2018, com qualis
B5.  Justificou  também  que  o  professor  pretende  trazer  a  próxima  edição  deste  evento
internacional  para   Foz   do  Iguaçú,  assim  necessitando  participar  do  evento  neste  ano.
Realizadas as considerações pertinentes a esse item de pauta,  o pedido foi reprovado por
unanimidade, uma vez que a normativa 01/2012 do programa é clara no que diz respeito que
para a participação de professores no exterior está diretamente relacionada a artigos completos
em eventos Qualis CC B2 ou superior.5. Solicitação de recurso para participação em evento
do Professor Carlos Raniery: O docente solicitou recursos do PPGCC para o pagamento de
três  diárias  internacionais  para  publicar  e  apresentar  artigo  completo  aceito  em  evento
internacional com Qualis A1. Debatido o pedido foi colocado em votação a concessão de duas
diárias  internacionais  ao  professor,  sendo aprovada  por  unanimidade  esta  concessão.  6.
Problemas de acesso ao sistemas da UFSM em razão da mudança de nomenclatura do
Programa: Para conhecimento do colegiado, o professor Luís Alvaro explanou as dificuldades
que o PPGCC está enfrentando referente a falta de acesso aos sistemas da UFSM, reportando
aos membros que alguns problemas dessa ordem poderão ocorrer e que o colegiado deve estar
ciente desses problemas de acesso.  7. Edital de recredenciamento:  Nesse item de pauta, o
presidente  apresentou  brevemente  regras  do  Edital  de  Recredenciamento.  Foram  arguidas
algumas sugestões dos membros do colegiado, que segundo o presidente serão apreciadas na
próxima  reunião  ordinária  do  colegiado.  Ficou  acordado  que  o  professor  Luís  Alvaro  irá
disponibilizar por e-mail aos membros do colegiado os materiais apresentados em reunião para
que possa haver uma análise e discussão do material  destas regras de recredenciamento na
próxima  reuniâo.  Acordada  a  data  14/08/2018  para  realização  da  próxima  reunião  de
colegiado. 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.

Prof. Luís Alvaro de Lima Silva, Vanuza martins Paz
Presidente do colegiado Secretária do PPGCC
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