
Ata nº 98

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos,
na sala nº 127 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 97; 2. Pedido de prorrogação de prazo para Seminário de Andamento;
3.  Revisão  da  normativa  sobre  artigos  associados  às  dissertações;  4.  Pedido  de
prorrogação  de  tempo  de  mestrado;  5.  Seminário  sobre  melhoria  de  qualidade  do
PPGCC; 6. Comunicações gerais. Presentes os professores André Luiz Aita, Carlos Raniery
Paula dos Santos, Deise de Brum Saccol, Luís Alvaro de Lima Silva, Roseclea Duarte Medina
e  o  representante  discente  Maurício  Matter  Donato.  Inicialmente,  o  presidente  solicitou  a
inclusão dos seguintes itens na ordem do dia:  Solicitação de troca de orientador do aluno
Lucas Ferreira da Silva; Pedidos de coorientação dos alunos Vinícius Lopes e Eder Paulo
Pereira.  Após  este  momento,  o  presidente  colocou  a  pauta  em apreciação  e,  após  a  sua
aprovação, passou-se para o primeiro item da pauta.  1. Aprovação da ata 97: O presidente
colocou em apreciação a ata 97, sendo esta aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 2.
Pedido  de  prorrogação  de  prazo  para  Seminário  de  Andamento:  O presidente  leu  o
documento  enviado  pela  professora  Lisandra  Manzoni  Fontoura  justificando  a
impossibilidade  da  aluna  Luisa  Perin  Lucca,  sua  orientanda,  de  realizar  a  defesa  do  seu
Seminário de Andamento no prazo estipulado pelo Colegiado do PPGCC. Após a leitura do
documento,  os  membros do Colegiado consideraram válidas  as  justificativas  apresentadas
pela professora Lisandra e  aprovaram por unanimidade a  não reprovação da aluna e  a
extensão do prazo para defesa de seu Seminário de Andamento.  3. Revisão da normativa
sobre  artigos  associados  às  dissertações: O  professor  Luís  Alvaro  iniciou  a  discussão
informando sobre a necessidade de revisão do texto da Resolução Normativa 01/2016, que
havia sido reformulado e aprovado em reuniões anteriores. O presidente apresentou a proposta
da Resolução Normativa 02/2019 que, após pequenas modificações sugeridas pelos membros
do  Colegiado,  foi  aprovada  por unanimidade com a  seguinte  redação:  Art.  01º  Como
requisito  para  abertura do  processo de  defesa,  o  discente  deve  ter  submetido  um artigo
completo  sobre  assuntos  relacionados  à  sua  dissertação,  como  autor  principal  e  com
coautoria do seu orientador, para um periódico ou evento com qualis B2 ou superior em
Ciência da Computação. Parágrafo Único: No momento da abertura do processo de defesa,
o discente deve encaminhar por e-mail para a secretaria do PPGCC o texto completo do
artigo submetido e o comprovante da submissão do artigo. Sendo assim, com a aprovação da
nova Resolução Normativa, foi revogada a Resolução Normativa 01/2016 e suas alterações. 4.
Pedido  de  prorrogação  de  tempo de  mestrado: O  presidente  passou  a  palavra  para  o
professor  Carlos,  relator  do  pedido  de  prorrogação  tempo  de  mestrado  do  aluno  Marcos
Sulzbach Morgenstern, orientando do prof. Luís Alvaro. O relator expôs o seu parecer para os
membros do Colegiado e foi favorável ao pedido de prorrogação de tempo de mestrado para o
aluno. Após as considerações do relator, o Colegiado aprovou por unanimidade a extensão
do tempo de mestrado do aluno por mais 6 (seis) meses. 5. Solicitação de troca de orientador
do aluno  Lucas  Ferreira  da Silva:  O professor  Luís  Alvaro  leu  o  e-mail  enviado  pela
professora Andrea Schwertner Charão solicitando a mudança de orientador do aluno Lucas
Ferreira  da  Silva,  seu orientando.  A professora Andrea  solicitou  que  o aluno passe  a  ser
orientado  pelo  professor  João  Vicente  Ferreira  Lima.  Após  a  leitura  da  solicitação,  o
Colegiado  aprovou  por  unanimidade a  troca  de  orientador  do  aluno.  6.  Pedidos  de
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coorientação dos alunos Vinícius Lopes e Eder Paulo Pereira:  Inicialmente, o presidente
apresentou o requerimento da professora Roseclea Duarte Medina, que solicitou a inclusão da
professora Giliane Bernardi,   professora da UFSM, como coorientadora de seu orientando
Vinícius Lopes. Além disso, a professora Roseclea também solicitou em seu requerimento a
inclusão  do  professor  Edson  Padoin,  professor  da  UNIJUÍ,  como  coorientador  do  seu
orientando Eder  Paulo Pereira.  Após apreciação do Colegiado,  as  duas  solicitações foram
aprovadas por unanimidade.  7. Seminário sobre melhoria de qualidade do PPGC:  O
professor Luís Alvaro apresentou o cronograma do Seminário Sobre Melhoria de Qualidade
do PPGGC, que será realizado no dia 09 de setembro de 2019, no Centro de Tecnologia, e
destacou que a importância da participação de toda a comunidade acadêmica do PPGCC no
evento. 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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