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Ata nº 107

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, em reunião
virtual realizada no 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 extraordinária,  com a seguinte  ordem do dia:  1.
Aprovação das atas nº 105 e nº 106; 2.  Pedidos de troca de orientação; 3. Pedido de
reconsideração de ad referendum referente à solicitação de prorrogação de mestrado do
aluno Daniel Pinheiro Vargas; 4. Homologação do Ranking de Bolsas; 5. Comunicações
gerais. Presentes os professores Alencar Machado, André Luiz Aita, Carlos Raniery Paula dos
Santos, Daniel Welfer, Marcia Pasin e Mateus Beck Rutzig. 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 iniciou a discussão do
primeiro item da ordem do dia. 1. Aprovação das atas nº 105 e nº 106: O presidente colocou
as atas nº 105 e nº 106 para apreciação do Colegiado. Após a leitura dos documentos, a ata nº
106 foi aprovada por unanimidade e foi sugerida uma nova redação para a ata nº 105, que
deve ser apresentada na próxima reunião do Colegiado. 2. Pedidos de troca de orientação: O
professor  Carlos  apresentou  aos  membros  do  Colegiado  duas  solicitações  de  troca  de
orientador feitas pelo professor Eduardo Kessler Piveta. O professor Eduardo solicitou que o
seu orientando Tobias Senger, matrícula 201960329, passasse a ser orientado pelo professor
Alencar Machado, ficando o professor Eduardo como coorientador do aluno. Além disso, o
professor  Eduardo  solicitou  que  o  seu  orientando  Rafael  Almeida  Soares,  matrícula
201960434, passasse a ser orientado pela professora Lisandra Manzoni Fontoura. As duas
solicitações foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Colegiado. 3. Pedido de
reconsideração de ad referendum referente à solicitação de prorrogação de mestrado do
aluno Daniel Pinheiro Vargas: Inicialmente, o presidente passou a palavra para o professor
Daniel,  que havia sido designado previamente  como relator  do pedido de prorrogação.  O
professor  Daniel  apresentou o  pedido de  reconsideração  feito  pelo  aluno Daniel  Pinheiro
Vargas e pelo seu orientador, referente à decisão do Colegiado do PPGCC que havia negado a
prorrogação de mestrado ao aluno na reunião do dia 08/06/2020. O relator apresentou o seu
parecer  e  foi  favorável  à  prorrogação  do  tempo  de  mestrado  do  aluno.  Entre  outros
argumentos, o relator justificou que não havia um prazo regimental estabelecendo uma data
limite para o envio dos pedidos de prorrogação e que o texto da dissertação enviado no pedido
de reconsideração já estava apto para a defesa. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou
por unanimidade o pedido de reconsideração e concedeu ao aluno a prorrogação do
tempo de mestrado pelo período de 6 meses a partir de março de 2020. Após a discussão
deste item da pauta, os professores Alencar Machado e Marcia Pasin se retiraram da reunião.
Sendo assim, a reunião ficou sem o quórum necessário para deliberações e ficou acordado que
os  itens  restantes  da  pauta  devem 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

Presidente do Colegiado

 

___________________________________
Guilherme Alves Elwanger

Secretário do PPGCC
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