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Ata nº 105

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, em
reunião virtual realizada pelo Google Meet, 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 nº104; 2. Pedido de Coorientação; 3. Ad referendum de pedido de
prorrogação  de  mestrado;  4.  Seminário  de  Andamento;  5.  Ranking  de  Bolsas;  6)
Comunicações gerais. Presentes os professores Alencar Machado, Carlos Raniery Paula dos
Santos, Daniel Welfer,  João Carlos Damasceno Lima, João Vicente Ferreira Lima, Marcia
Pasin,  Mateus  Beck  Rutzig  e  o  representante  dos  discentes  Lucas  Ferreira  da  Silva.
Inicialmente, o presidente pediu o consentimento dos membros do Colegiado para que a reunião
fosse gravada. Após o consentimento de todos, o professor Carlos deu início à gravação e  
colocou a pauta em apreciação. Após a aprovação da pauta, passou-se para o primeiro item da
ordem do dia. 1. Aprovação da ata nº104: O presidente colocou em apreciação a ata nº 104,
sendo  esta  aprovada  por  unanimidade pelos  membros  do  Colegiado.  2.  Pedido  de
Coorientação:  O  professor  Carlos  apresentou  o  pedido  de  coorientação  realizado  pelo
professor Luís Alvaro de Lima Silva, solicitando que o professor Joaquim Vinicius Carvalho
Assunção,  professor  desta  instituição,  fosse  incluído  como  coorientador  do  aluno  Gustavo
Bathu Paulus,  matrícula  nº  201860769,  orientando do professor  Luís  Alvaro.  Entretanto,  o
pedido não foi avaliado pelo Colegiado, pois foi realizado fora do prazo estabelecido pelas
regras do PPGCC. 3. Ad referendum de pedido de prorrogação de mestrado: O presidente
informou  ao  Colegiado  que  a  coordenação  aprovou  por  ad  referendum o  pedido  de
prorrogação  de  mestrado  do  aluno  Daniel  Pinheiro  Vargas,  matrícula  nº  201860706,
orientando do professor Luis Alvaro. Logo após, o professor Carlos passou a palavra para o
professor Daniel, que foi designado previamente como relator do pedido de prorrogação. O
relator apresentou o seu parecer e foi favorável à prorrogação do tempo de mestrado para o
aluno,  destacando  que  os  problemas  de  saúde  do  professor  Luis  Alvaro  dificultaram  a
finalização da dissertação dentro do prazo. Após a apresentação do parecer, o professor Carlos
colocou a pauta para apreciação do Colegiado. Durante o debate, entre outros argumentos, foi
destacado que o pedido foi feito após o término do prazo estabelecido pelo PPGCC e que o
texto da dissertação estava em estágio pouco avançado no momento da realização do pedido
de prorrogação. Após ampla discussão, o pedido de prorrogação foi rejeitado pela maioria
dos membros do Colegiado. Foram 2 votos a favor da prorrogação (professores Carlos e
Daniel), 5 votos contrários à prorrogação (os professores João Carlos, João Vicente, Marcia e
Alencar  e  o  representante  discente)  e  uma abstenção (professor  Mateus).  Sendo assim,  a
aprovação do pedido de prorrogação, feita por ad referendum pela coordenação, foi revogada.
Após a discussão deste item da pauta, a professora Marcia se retirou da reunião. 4. Seminário
de Andamento:  O presidente iniciou a discussão salientando a necessidade do Colegiado
estabelecer uma data limite para a realização do Seminário de Andamento neste semestre.
Sendo  assim, o  Colegiado  definiu  que a  data  final  para  a  realização  do  Seminário  de
Andamento é a data de término do 1º semestre de 2020, definida pelo calendário acadêmico
da UFSM. Além disso,  foi  definido que as  defesas devem ocorrer  remotamente devido à
situação  de  excepcionalidade  em decorrência  da  pandemia  de  COVID-19.  Foi  salientado
também que o aluno deve informar previamente para a secretaria a data e o horário da defesa,
além de agendar uma reunião no Google Meet e disponibilizar o link da mesma. Durante a
realização do seminário, o presidente da banca deve conferir quais alunos estão assistindo a
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defesa  remotamente  e  deve  registrar  na  ata  do  seminário,  para  registro  de  presença. 5.
Ranking de Bolsas:  O presidente colocou a pauta para a apreciação do Colegiado, mas o
professor João Vicente fez um pedido de vista, para analisar mais detidamente o Ranking de
Bolsas, considerando que houve pouco tempo para análise da ata da Comissão de Bolsas. O
pedido de vista foi concedido ao professor João Vicente, que recebeu o prazo de 15 dias para
apresentar  o  seu  parecer  ao  Colegiado. 6)  Comunicações  gerais.   O  professor  Carlos
comunicou ao Colegiado que o Relatório Sucupira de 2019 já havia sido enviado e informou
que a 1ª parcela do recurso do PROAP de 2020 foi disponibilizada pela CAPES. O valor
destinado ao PPGCC foi de R$17.094,00. Por fim, ficou decidido que será realizada uma
reunião  extraordinária  do  Colegiado  no  dia  15/06/2020,  com  o  objetivo  de  definir  a
distribuição dos recursos do PROAP. 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

Presidente do Colegiado

 

___________________________________
Guilherme Alves Elwanger

Secretário do PPGCC
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