
Ata nº 101

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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 nº 100; 2. Homologação do resultado da eleição para Coordenador do
PPGCC;  3.  Solicitações  de  mudança  de  linha  de  pesquisa;  4.  Comunicações  gerais.
Presentes os professores Carlos Raniery Paula dos Santos, Everton Alceu Carara, Luís Alvaro
de Lima Silva,  Roseclea  Duarte  Medina  e  o representante  dos  discentes  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 nº 100: O presidente colocou
em apreciação  a  ata  nº  100,  sendo  esta  aprovada  por unanimidade pelo  Colegiado. 2.
Homologação  do  resultado  da  eleição  para  Coordenador  do  PPGCC:  O  presidente
informou aos membros do Colegiado que só houve uma chapa inscrita no processo eleitoral,
sendo a chapa composta pelo professor Carlos Raniery Paula dos Santos (Coordenador) e pela
professora Márcia Pasin (Coordenadora Substituta). Sendo assim, seguindo as regras do Edital
da eleição para Coordenador do PPGCC, a chapa foi automaticamente considerada eleita pelo
Comitê Consultivo da Eleição, sem a necessidade de realização de votação. Em seguida, após
a  leitura  da ata  nº  01/2019 do Comitê  Consultivo  da  Eleição,  o  Colegiado  aprovou por
unanimidade a homologação do resultado da eleição. 3. Solicitações de mudança de linha
de pesquisa: Inicialmente, o professor Luís Alvaro leu a solicitação de mudança de linha de
pesquisa  do  professor  Carlos  Raniery  Paula  dos  Santos,  que  pediu  para  sair  da  linha  de
pesquisa de Computação Aplicada e ingressar na linha de pesquisa de Sistemas Paralelos e
Distribuídos. Em seguida, o presidente leu a solicitação do professor Mateus Beck Rutzig, que
pediu para sair da linha de pesquisa de Computação Aplicada e ingressar na linha de pesquisa
de  Microeletrônica  e  Processamento  de  Sinais.  Após  a  apreciação  do Colegiado,  os  dois
pedidos foram aprovados por unanimidade.  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.
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___________________________________
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_______________________________
Guilherme Alves Elwanger
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