
Ata nº 82

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala nº
321 B do Centro  de  Tecnologia,  sob  a  presidência  da  Prof.  Luís  Alvaro  de  Lima  Silva,
reuniram-se  os  membros  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da
Computação  (PPGCC)  para  uma  reunião  Ordinária,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  1.
Aprovação da Ata 81; 2. Plano de Aplicação PROAP;  3. Ranking de Bolsas PPGCC; 4.
Credenciamento  e  Recredenciamento;  5.  Relato  sobre  2º  Seminário  da  Ciência  da
Computação do Brasil no Cenário Internacional; 6. Relato sobre os pedidos de bolsas à
FAPERGS; 7.  Avaliação  de  pedidos  de  prorrogação de  defesa:  Solicitante:  Matheus
Ricalde de Souza. Relator: Luís A. de Lima e Silva; 8. Reconsideração de pedidos de
prorrogação de defesa; 9. Outros assuntos. Presentes os professores  André Aita, Benhur de
Oliveira  Stein,  Carlos  Raniery Paula  dos  Santos,  Everton  Alceu  Carara,  Giovani  Rubert
Librelotto, Luís Alvaro de Lima Silva, Roseclea Duarte Medina e o representante discente
Nilton  Camargo Batista  da  Silva.  O Presidente  colocou  a  pauta  em apreciação e  solicita
inversão dos itens de pauta. Após leitura da pauta foi aprovada por unanimidade e passou-se
para o primeiro item da pauta. Avaliação de pedidos de prorrogação de defesa: Solicitante:
Matheus Ricalde de Souza. Relator: Luís A. de Lima e Silva; O presidente informa que o
pedido  de  solicitação  foi  encaminhado  fora  do  prazo  estabelecido  pelo  colegiado.  Após
discussão a solicitação de análise do pedido de prorrogação foi rejeitado por maioria por ter
sido encaminhado fora do prazo e não conter uma justificativa do motivo da entrega fora do
prazo.  2. Reconsideração de  pedidos  de  prorrogação de  defesa:  Matheus  Ronssani  de
Figueiredo. Relator: André Luiz Aita. O relator passa a leitura do seu parecer sendo favorável
a concessão de prorrogação considerando que o motivo da solicitação é plausível em função
de  troca  de  orientação  e  que  houve  a  necessidade  de  mudança  de  tema.  Aprovado  por
maioria; Rafael Ogayar Gomes. Relator: Everton Alceu Carara. O relator passa a leitura do
seu  parecer  sendo  favorável  a  concessão  de  prorrogação  considerando  que  o  motivo  da
solicitação é plausível. Aprovado por maioria; 3. Aprovação da Ata 81; Passa-se a leitura
da ata 81, após a leitura a mesma Aprovada.  4. Credenciamento e Recredenciamento; O
presidente  apresenta  aos  conselheiros  os  dados  coletados  durante  análise  da  produção do
programa no quadriênio e que foram utilizados como subsídios na elabora da proposta de
índice  de  recredenciamento.  Após  discussão  o  colegiado  decidiu  que  os  membros
apresentariam a proposta em suas linhas e trariam sugestões para uma nova reunião a ser
marcada especificamente para tratar do tema.  5. Plano de Aplicação PROAP; O presidente
apresenta a proposta de a ser apresentada em nova reunião. Aprovado 6. Ranking de Bolsas
PPGCC.  O presidente  informa que  convocará  a  comissão  de  bolsas  para  que  a  mesma
proceda a elaboração do ranking conforme a resolução interna do programa. 7. Relato sobre
2º Seminário da Ciência da Computação do Brasil no Cenário Internacional. O prof. Luís
Alvaro  faz  um relato  breve  sobre  2º  Seminário  da  Ciência  da  Computação  do Brasil  no
Cenário Internacional do qual participou. 8. Relato sobre os pedidos de bolsas à FAPERGS;
O presidente informa que a FAPERGS divulgou o resultado do edital de concessão de bolsas e
que o PPGCC não foi contemplado.  Nada mais havendo a constar foi encerrada a presente
sessão, tendo eu Josmar Nuernberg, secretário do Programa de Pós-Graduação em Ciência da

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41



Computação  –  Mestrado  em Ciência  da  Computação,  lavrado a  presente  ata  que  vai  ser
assinada pelo Presidente e por mim.

Prof. Luís Alvaro de Lima Silva, Téc. Admin. Josmar Nuernberg,
Presidente do colegiado Secretário do PPGCC
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