
Ata nº 80

Aos vinte e três do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dez 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-Graduação  em  Ciência  da  Computação
(PGCC) para uma reunião Ordinária, com a seguinte ordem do dia:  1. Análise do processo
23081.043780/2017-81 – Solicitação de retificação do Edital  027/2017 – PRPGP – Do
Curso de Mestrado em Ciência da Computação. Presentes os professores André Luiz Aita,
Benhur de Oliveira Stein, Everton Alceu Carrara, Giovani Rubert Librelotto, Luís Alvaro de
Lima Silva, Roseclea Duarte Medina e o representante discente Nilton Camargo Batista da
Silva.  Após  saudação  do  presidente  a  todos,  passou-se  ao  item da  pauta. 1.  Análise  do
processo 23081.043780/2017-81 – Solicitação de retificação do Edital 027/2017 – PRPGP
– Do Curso de Mestrado em Ciência da Computação. O presidente expôs aos presentes o
teor do processo, bem como, relatou o percurso histórico da problemática que desencadeou na
abertura de processo administrativo por parte dos interessados em participar da seleção, que
solicita  a  alteração do edital  027 que trata  das  “Inscrições  ao Processo Seletivo  de Pós-
Graduação - Nível de Doutorado, Mestrado e Especialização para Ingresso no 1º Semestre
de 2018”.  Informou ainda que o processo foi remetido  a comissão de seleção e que esta
devolveu o processo com parecer a ser deliberado pelo colegiado. O prof. Luis Alvaro solicita
ao conselheiro Prof. Benhur, membro da comissão, o relato da reunião da comissão. A pós a
exposição do prof. Benhur e discussão entre os presentes, elaborou-se duas propostas a serem
deliberadas  pelo colegiado em relação o processo:  1.  manutenção do edital  e  rejeição do
parecer da comissão. 2. alteração do edital a partir do parecer da comissão. Em votação. A
proposta “1. manutenção do edital e rejeição do parecer da comissão” foi  aprovada pela
maioria dos presentes. Nada mais havendo a constar foi encerrada a presente sessão, tendo eu
Josmar  Nuernberg,  secretário  do  Programa de  Pós-Graduação –  Mestrado em Ciência  da
Computação, lavrado a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente e por mim.

Prof. Luis Alvaro de Lima Silva, Téc. Admin. Josmar Nuernberg,
President do colegiado Secretário do PGCC
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