
Ata nº 97

Aos doze dias do mês de julho 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. Carlos Raniery Paula
dos Santos,  coordenador substituto do PPGCC, 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 96; 2. Análise dos pedidos de
prorrogação de mestrado; 3. Política de distribuição de vagas do PPGCC; 4. Pedidos de
descadastramento  do  PPGCC;  5.  Pedidos  de  coorientação;  6.  Professores  com  o
cadastramento  vencendo  no  final  de  2019;  7.  Comunicações  gerais. Presentes  os
professores André Luiz Aita,  Carlos Raniery Paula dos Santos,  Benhur de Oliveira Stein,
Everton Alceu Carara, Deise de Brum Saccol, Giovani Rubert Librelotto 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 96: O
presidente  colocou  em  apreciação  a  ata  96  que,  após  revisão  e  sugestões  de  alterações
pontuais no texto,  foi  aprovada por unanimidade  pelos membros do Colegiado.  Após a
aprovação do texto da ata 96, alguns membros do Colegiado sugeriram que a nova redação do
texto da Resolução Normativa 01/2016, que havia sido aprovada na reunião anterior, deveria
ser  aplicada  para  todos  os  alunos  que  ingressaram  no  PPGCC  a  partir  de  2019.  Após
discussão,  esta  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.  Análise  dos  pedidos  de
prorrogação de mestrado: O presidente informou que foram encaminhados 3 (três) pedidos
de prorrogação de mestrado ao Colegiado, sendo eles:  Eduardo Bruning. Relator: Giovani
Rubert Librelotto (aceito); Thiago Cassio Krug. Relator: Giovani Rubert Librelotto (aceito);
Jonathan Ortiz Preuss. Relator: Roseclea Duarte Medina  (aceito).  Deve-se destacar que a
professora Roseclea enviou o seu parecer por escrito, e o mesmo foi lido pelo presidente e
apreciado pelos outros membros do Colegiado. Os pedidos aceitos tiveram o prazo adicional
de  6  (seis)  meses  concedido.  Após  a  discussão  deste  item  da  pauta,  o  professor  Carlos
solicitou que a discussão o item 3 da ordem do dia fosse discutido após a apreciação dos itens
4  e  5.  3.  Pedidos  de  descadastramento  do  PPGCC: O  professor  Carlos  informou  aos
membros  do  Colegiado  que  o  professor  Marcos  Cordeiro  d’Ornellas  solicitou  o
descadastramento do PPGCC ao término do semestre corrente. 4. Pedidos de Coorientação:
Inicialmente,  o  presidente  apresentou o requerimento do professor  Alencar  Machado,  que
solicitou a inclusão do professor Celio Trois,  como coorientador de seu orientando Renan
Lirio de Souza. Após apreciação do Colegiado, a solicitação foi aprovada por unanimidade.
Logo após, o Colegiado apreciou o requerimento do professor Luís Alvaro de Lima Silva, que
solicitou a inclusão do professor Joaquim V. Carvalho Assunção, como coorientador dos seus
orientandos Gustavo Bathu Paulus e Lori Ronaldo Flores Machado Filho. Após apreciação do
Colegiado,  a  solicitação  foi  aprovada  por unanimidade 5.  Política  de  distribuição  de
vagas  do  PPGCC:  O  professor  Carlos  iniciou  a  discussão  apresentando  uma  proposta
enviada pelo professor Luis Alvaro de Lima Silva, coordenador do PPGCC, de mudança na
política de distribuição de vagas do programa. Após ampla discussão, o Colegiado não chegou
a um consenso sobre este item da pauta. Sendo assim, o presidente informou que este assunto
deverá ser discutido em outra ocasião.  6. Professores com credenciamento vencendo no
final de 2019:  O presidente informou que este item da pauta deverá discutido na próxima
reunião do Colegiado do PPGCC.  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
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vai ser assinada pelo Presidente e por mim.

___________________________________
Prof. Carlos Raniery Paula dos Santos

_______________________________
Guilherme Alves Elwanger

Presidente do Colegiado Secretário do PPGCC
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