
Ata nº 103

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e
trinta minutos, na sala no 321 B do Centro de Tecnologia, sob a presidência do Prof. Carlos
Raniery  Paula  dos  Santos,  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  nº102;  2.  Inclusão da disciplina de  “internet  das
coisas”  na  estrutura  curricular  do  PPGCC;  3.  Alunos  em  situação  irregular;  4.
Formação  do  Comitê  de  Autoavaliação;  5.  Inclusão de  disciplina  básica  no  PPC do
curso;  6.  Mudança  na  composição  do  Colegiado  do  PPGCC;  7.  Descredenciamento
docente; 8. Recredenciamento docente; 9.Comunicações gerais.  Presentes os professores
André Luiz Aita, Carlos Raniery Paula dos  Santos, Daniel Welfer, Deise de Brum Saccol,
Giovani  Rubert  Librelotto,  João  Vicente  Ferreira  Lima  e  Marcia  Pasin.  Inicialmente,  o
presidente  solicitou  a  inclusão  dos  seguintes  itens  na  ordem do  dia:  Relato  do  Processo
Seletivo para ingresso no PPGCC em 2020/1, como segundo item da pauta, e Relato da
última avaliação do relatório do Sucupira do PPGCC,  como oitavo item da pauta.  Em
seguida, o presidente colocou a pauta em apreciação e, após a sua aprovação, passou-se para o
primeiro item da pauta. 1. Aprovação da ata nº102: O presidente colocou em apreciação a ata
nº  102,  sendo esta  aprovada por unanimidade pelos  membros  Colegiado.  2.  Relato do
Processo Seletivo para ingresso no PPGCC em 2020/1: O professor Carlos passou a palavra
para o professor Giovani, membro do Comitê de Seleção, que fez o relato das duas etapas
processo seletivo para ingresso no PPGCC em 2020/1. Após este relato, o professor Giovani
apresentou algumas sugestões,  elaboradas pelo Comitê de Seleção, visando a melhoria na
redação do edital do próximo ano. Mais especificamente, foi sugerida a revisão da redação em
alguns subitens dos itens  1.4 e 1.5 do atual  edital  de seleção.  Além disso,  foi  sugerida a
revisão do texto de alguns itens do ANEXO 2 do edital. Por fim, o professor Giovani entregou
as tabelas com a pontuação dos candidatos nas duas etapas do processo seletivo e um relatório
detalhando os itens e subitens do edital de seleção que precisam ser revisados. 3. Inclusão da
disciplina  de  “internet  das  coisas”  na estrutura curricular do PPGCC: O presidente
passou a palavra à professora Marcia, que apresentou a sua proposta de criação da disciplina
de  “Estudos  Avançados  em Internet  das  Coisas”.  Após  a  apresentação  da  professora,  os
membros  do  Colegiado  sugeriram  uma  mudança  no  nome  da  disciplina  para  “Tópicos
Especiais em Internet das Coisas” e aprovaram por unanimidade a criação e a inclusão da
disciplina na estrutura curricular do PPGCC. 4. Alunos em situação irregular: O professor
Carlos informou aos membros do Colegiado a situação irregular do aluno Andreus Pinheiro
Barbieri. O aluno ingressou em 2017 no PPGCC e deveria ter defendido a sua dissertação até
agosto de 2019, conforme a sua portaria de prorrogação de mestrado. No entanto, o aluno não
defendeu  a  dissertação  no  prazo  previsto  e  mesmo  assim  se  matriculou  para  o  segundo
semestre letivo de 2019, mantendo ativo o vínculo com o PPGCC de forma irregular. Após
avaliar a situação, os membros do Colegiado aprovaram por unanimidade o desligamento
imediato do aluno do programa.  5. Formação do Comitê de Autoavaliação:  O presidente
iniciou  a  discussão  informando  sobre  a  necessidade  de  criação  de  um  Comitê  de
Autoavaliação do PPGCC. Seguindo as orientações da CAPES, este comitê deve ser formado
por representantes dos docentes, discentes e egressos do PPGCC e por um representante da
sociedade. Após ampla discussão, ficou decido que o comitê será criado e que os nomes para
a sua composição vão ser indicados nas próximas reuniões. Por fim, o professor João Vicente
se  disponibilizou  para  participar  do  Comitê  de  Autoavaliação  como  membro  docente.  6.
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Inclusão de disciplina básica no PPC do curso:  O professor Carlos iniciou a discussão
informando sobre a necessidade de incluir uma disciplina sobre “teoria da computação” no rol
de disciplinas básicas PPC do curso, conforme orientações do Comitê de Área da Ciência da
Computação  da CAPES.  Após  discussão,  os  membros  do  Colegiado  definiram  que  esta
disciplina não deve ser considerada obrigatória e que deve começar a ser elaborada a partir do
próximo  ano.  7.  Mudança  na  composição  do  Colegiado  do  PPGCC:  O  presidente
comunicou  a  proposta  da  Coordenação  do  PPGCC sobre  a  mudança  na  composição  do
Colegiado  do  programa.  Mais  especificamente,  o  professor  Carlos  propôs  a  mudança  na
redação do Art. 4º, §1º e §3º, do Regulamento do PPGCC. Em relação ao §1º, a Coordenação
propôs que o Colegiado fosse composto por um representante docente e um suplente por linha
de  pesquisa.  Em  relação  ao  §3º,  a  proposta  foi  que  os  coordenadores  do  PPGCC  não
representem as suas linhas de pesquisa no Colegiado e só tenham direito a voto em caso de
empate.  Após  ampla  discussão,  o  Colegiado  aprovou  por  unanimidade a  mudança  na
redação do §3º do Art. 4º do Regulamento do PPGCC que passou a ter a seguinte redação: “O
coordenador e o coordenador substituto não representam suas respectivas linhas de pesquisa
e  apenas  têm direito  a  um voto  simples  em caso  de  empate  nas  decisões  do  CPGCC”.
Entretanto, os membros do Colegiado decidiram consultar as linhas de pesquisa do programa
antes de aprovar a mudança no §1º do Art. 4º. Nesse sentido, ficou decidido que este item da
pauta voltará a ser discutido na próxima reunião. 8.  Relato da última avaliação do relatório
do Sucupira do PPGCC: O presidente apresentou os comentários e recomendações do Comitê
de Área da Ciência da Computação da CAPES, após a avaliação relatório Sucupira de 2018
enviado pelo PPGCC. Por fim, o presidente sugeriu, em virtude o horário, que a reunião fosse
encerrada e que os dois últimos itens da pauta fossem discutidos na próxima reunião. 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. Carlos Raniery Paula dos Santos

_______________________________
Guilherme Alves Elwanger

Presidente do Colegiado Secretário do PPGCC

 

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71


	Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

