
Ata nº 95

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, 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  (PPGCC)  para  uma  reunião  Ordinária,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  1.
Aprovação da ata 94; 2. Aprovação do parecer da Comissão de Seleção sobre pedido
recurso no Processo Seletivo do PPGCC; 3. Aprovação da reorganização do ranking de
bolsas;  4.  Aprovação  de  pedidos  de  coorientação;  5.  Seminário  de  Andamento;  6.
Inclusão  da  disciplina  “Tolerância  a  Falhas  em Sistemas  Distribuídos”  na  estrutura
curricular  do  PPGCC;  7.  Normativa  sobre  os  processos  de  recredenciamento  e
descredenciamento do PPGCC; 8. Comunicações gerais. Presentes os professores André
Luiz  Aita,  Benhur  de  Oliveira  Stein,  Everton  Alceu  Carara,  Luís  Alvaro  de  Lima  Silva,
Roseclea Duarte Medina e o representante discente  Maurício Matter Donato.  Inicialmente, o
presidente colocou a pauta em apreciação e, após a sua aprovação, passou-se para o primeiro
item da pauta. 1. Aprovação da ata 94: O presidente colocou em apreciação a ata 94, sendo
esta aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 2. Aprovação do parecer da Comissão de
Seleção sobre pedido recurso no Processo Seletivo do PPGCC:  O professor Luís Alvaro
comunicou o Colegiado sobre a existência do pedido de recurso da candidata Marina Laisa
Mota  da Silva,  referente  à  prova  escrita  do  Processo  Seletivo  do PPGCC – ingresso  em
2019/1, que foi indeferido pela Comissão de Seleção do PPGCC. O presidente explicou que o
parecer  da  Comissão  de  Seleção  foi  aprovado  por  ad  referendum pela  coordenação  do
programa, devido à impossibilidade de reunião do Colegiado durante o mês de janeiro. O
pedido de recurso da candidata e o parecer da Comissão de Seleção foram apreciados pelo
Colegiado, que aprovou por unanimidade o parecer da Comissão de Seleção do PPGCC.  3.
Aprovação da reorganização do ranking de bolsas: O presidente colocou para apreciação
do  Colegiado  a  versão  final  do  Ranking  de  Bolsas  de  2019,  que  foi  reorganizado  pela
Comissão de Bolsas do PPGCC após o período de matrículas de 2019/1. Após análise do
Colegiado, a reorganização do Ranking de Bolsas de 2019 foi aprovada por unanimidade.
4.  Aprovação  de  pedidos  de  coorientação:  Inicialmente,  o  presidente  apresentou  o
requerimento do professor Giovani Rubert Librelotto, que solicitou a inclusão do professor
Rodrigo da Silva Guerra,  SIAPE 1955011, como coorientador  de seu orientando Fabrício
Julian Carini Montenegro.  Após apreciação do Colegiado, a solicitação foi  aprovada pro
unanimidade. Logo após, o Colegiado apreciou o requerimento do professor Cesar Augusto
Prior, que solicitou a inclusão do professor Cesar Ramos Rodrigues, SIAPE 1223041, como
coorientador de seu orientando Cesar Abascal Machado. Após apreciação do Colegiado, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. 5. Seminário de Andamento: O professor Luís
Alvaro colocou em discussão a organização dos Seminários de Andamento, que normalmente
ocorrem no final do primeiro semestre letivo. Após discussão, o Colegiado definiu que os
Seminários  de  Andamento  no  primeiro  semestre  de  2019  devem  ser  realizados,
impreterivelmente,  até  o  dia  19/07/2019.  Além disso,  após  ampla  discussão,  o  Colegiado
definiu  que  todos  os  alunos  do  Mestrado  em  Ciência  da  Computação  devem,
obrigatoriamente,  assistir  pelo menos três defesas de Seminários de Andamento de outros
alunos do programa no decorrer  do curso.  Esta  proposta  foi aprovada pela maioria dos
membros do Colegiado. Sendo assim, o Colegiado considerou que aquele número mínimo de
presenças nas bancas de outros mestrandos do PPGCC é parte integrante do Seminário de
Andamento. Neste sentido, caso o aluno não cumpra esta exigência, será automaticamente
considerado  reprovado  no  seu  Seminário  de  Andamento. 6.  Inclusão  da  disciplina
“Tolerância a Falhas em Sistemas Distribuídos” na estrutura curricular do PPGCC: O
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presidente colocou para apreciação do Colegiado a proposta da professora Patrícia Pitthan de
Araújo Barcelos de inclusão da disciplina “Tolerância a Falhas em Sistemas Distribuídos” na
estrutura  curricular  do  PPGCC.  Após  apreciação  da  ementa  da  disciplina,  o  Colegiado
aprovou por unanimidade a inclusão da disciplina na estrutura curricular do PPGCC.  Ao
término da discussão deste  item da pauta,  o presidente requereu a inversão da ordem dos
últimos dois itens. A modificação na ordem da pauta foi  aprovada por unanimidade pelo
Colegiado. 7. Comunicações gerais: Inicialmente, o presidente comunicou o Colegiado sobre
o pedido de desligamento do PPGCC feito pela professora Alice de Jesus Kozakevicius. Em
um segundo momento, o professor Luís Alvaro informou aos membros do Colegiado sobre a
substituição  do professor  Alencar  Machado pela  professora Deise de Brum Saccol,  como
representante da Linha de Pesquisa de Linguagens de Programação e Banco de Dados no
Colegiado do PPGCC. O presidente também informou que o PPGCC teve um indicativo de
recebimento de R$ 34.188,00 de recursos do PROAP para 2019 e apresentou a planilha de
distribuição  dos  recursos.  Entretanto,  ressaltou  que  este  recurso  ainda  não  havia  sido
disponibilizado pela CAPES até aquele momento. Por fim, o professor Luís Alvaro informou
que a PRPGP pretende fazer uma reunião com os professores do programa até o término do
primeiro semestre do corrente ano, e questionou o Colegiado sobre a melhor data para a visita
dos  membros  da  Comissão  de Área  da  Ciência  Computação na  CAPES no programa.  O
Colegiado  sugeriu  que  melhor  data  para  visita  da  Comissão  da  CAPES  seria  na  última
quinzena  de  junho.  8.  Normativa  sobre  os  processos  de  recredenciamento  e
descredenciamento  do  PPGCC: O  professor  Luís  Alvaro  apresentou  a  proposta  de
normativa  para  o  Edital  de  Recredenciamento  do  PPGCC para  2019,  que  já  havia  sido
encaminhada com antecedência para os membros do Colegiado.  Após ampla discussão,  o
Colegiado aprovou  por  unanimidade a  Resolução  Normativa  01/2019  proposta  pela
coordenação do PPGCC, mediante inclusão de parágrafo descrito pelo Prof. Benhur.  Nada
mais havendo a constar foi encerrada a presente sessão, tendo eu Guilherme Alves Elwanger,
secretário do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 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,

_______________________________
Guilherme Alves Elwanger

Presidente do Colegiado Secretário do PPGCC
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