
Ata nº 96

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala nº
321-A 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 95; 2.  Edital  de recredenciamento; 3.  Revisão da normativa sobre
artigos associados às dissertações; 4. Professores com credenciamento vencendo no final
de 2019; 5. Relato sobre o Relatório Sucupira 2018; 6. Cortes de bolsas do PPGCC; 7.
Comunicações gerais. Presentes os professores André Luiz Aita, Carlos Raniery Paula dos
Santos, Everton Alceu Carara, Deise de Brum Saccol, Giovani Rubert Librelotto, Luís Alvaro
de Lima Silva  e  Roseclea  Duarte  Medina.  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 95: O presidente colocou em apreciação a ata 95, sendo esta aprovada por unanimidade
pelo Colegiado. 2. Edital de recredenciamento: O presidente apresentou a proposta de texto
do Edital  01/2019,  para  recredenciamento  docente,  que  será publicado ainda  no  primeiro
semestre de 2019. Após ampla discussão, os membros do Colegiado sugeriram alterações no
cronograma  do  Edital  01/2019,  que  passou  a  ser  o  seguinte:  submissão  de  pedidos  de
recredenciamento à comissão de avaliação – de 08 de julho a 07 de agosto; análise dos
pedidos de recredenciamento pela comissão de avaliação – de 12 a 16 de agosto; publicação
dos  resultados  preliminares  dos  pedidos  de  recredenciamento  –  dia  19  de  agosto;
interposição de recursos  à comissão avaliadora – de  20  a  21  de  agosto;  publicação do
resultado  final  após  a  análise  dos  recursos  –  a  partir  do  dia  22  de  agosto.  Após  estas
alterações,  o  texto  do  Edital  01/2019  foi  aprovado  por  unanimidade.  3.  Revisão  da
normativa sobre  artigos  associados  às  dissertações: O professor  Luís  Alvaro  iniciou  a
discussão apresentando a importância da atualização da Resolução Normativa 01/2016, que
versa  sobre  os  artigos  científicos  associados  às  dissertações  de  mestrado  produzidas  no
PPGCC. Após discussão, o Colegiado aprovou por maioria a inclusão do texto a seguir na
Resolução Normativa 01/2016: Art. 2º Como requisito para abertura do processo de defesa, o
discente deve submeter um artigo completo, como autor principal e em coautoria com o seu
orientador, para um periódico ou evento com qualis B2 ou superior. Parágrafo Único: Na
abertura do processo de defesa no portal do aluno, o discente deve anexar o arquivo com o
artigo submetido e o comprovante da submissão do artigo. Após a discussão deste item da
pauta,  o presidente requereu a  antecipação da discussão do item 5 da ordem do dia,  que
passou a ser discutido a seguir.  4. Relato sobre o Relatório Sucupira 2018: O presidente
apresentou os dados informados no Relatório Sucupira sobre a produção do PPGCC em 2018.
5. Professores com credenciamento vencendo no final de 2019: Os membros do Colegiado
decidiram que este item deve ser discutido na próxima reunião do Colegiado do PPGCC. 6.
Cortes de bolsas do PPGCC: O professor Luís Alvaro informou aos membros do Colegiado
que o PPGCC teve 70% das cotas de bolsa CAPES-DS congeladas a partir de junho de 2019.
Após  comunicar  sobre  o  congelamento  das  bolsas,  o  presidente  colocou  em discussão  a
possibilidade  de  prorrogação  das  bolsas  CAPES-DS,  por  um  semestre,  para  os  alunos
Maurício Matter Donato e Vinicius Lopes, caso estes alunos peçam prorrogação de mestrado e
tenham o seu pedido concedido. Esta situação se deve ao fato destes dois alunos estarem
ocupando cotas de bolsa que foram congeladas e que serão recolhidas após o 24º mês de
matrícula destes alunos no programa. No caso destes alunos, existe a possibilidade de receber
a bolsa por mais um semestre após o 24º mês de matrícula no PPGCC, situação que é proibida
pelas resoluções internas do programa. Após discussão, e considerando que estas bolsas serão
recolhidas e não serão usufruídas por outros alunos do PPGCC, o Colegiado  aprovou por
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unanimidade a extensão, por um semestre, do tempo de bolsa para estes dois alunos, caso
eles solicitem e tenham o pedido de prorrogação de mestrado concedido.7. Comunicações
gerais:  Inicialmente, o presidente colocou para apreciação do Colegiado a possibilidade do
PPGCC fazer uma declaração de apoio à organização do Encontro Anual de Tecnologia da
Informação (EATI), que acorrerá na cidade de Frederico Westphalen entre os dias 21 e 25 de
outubro. O colegiado aprovou por unanimidade o apoio ao evento. O professor Luis Alvaro
também informou aos  membros do Colegiado que os  membros da Comissão  de Área da
Ciência da Computação na CAPES provavelmente vão fazer uma visita ao PPGCC durante o
mês de setembro. O presidente ainda informou que o professor Carlos Raniery representará o
programa no Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação que ocorrerá durante Congresso da
SBC.  Por  fim,  o  presidente  informou  que  a  coordenação  do  PPGCC estará  presente  no
Seminário de Meio de Termo da CAPES, que ocorrerá no mês de agosto em Brasília.  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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