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Ata nº 108

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às onze 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 da ata nº 105; 2. Homologação do Ranking de Bolsas e apreciação do parecer
de  vista  do  professor  João  Vicente  e  do  recurso  da  professora  Patrícia  Pitthan;  3.
Comunicações gerais.  Presentes os professores Alencar Machado, André Luiz Aita, 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 iniciou a discussão do primeiro item da ordem do dia. 1.  Aprovação da atas nº 105:  O
presidente  colocou a ata  nº  105 para apreciação,  sendo esta  aprovada pela maioria dos
membros do Colegiado. O professor André Luiz Aita se absteve da votação. 2. Homologação
do Ranking de Bolsas e apreciação do parecer de vista do professor João Vicente e do
recurso  da  professora  Patrícia  Pitthan:  Inicialmente,  o  professor  Carlos  apresentou  o
Ranking de Bolsas do PPGCC para o ano de 2020, elaborado pela Comissão Temporária de
Bolsas do PPGCC. Logo após, o presidente passou a palavra para o professor João Vicente,
que havia feito um pedido de vista sobre este item da pauta na reunião do dia 08/06/2020. O
professor João Vicente apresentou o seu parecer, que havia sido enviado previamente por
escrito aos membros Colegiado, sendo contrário à homologação do Ranking de Bolsas. Após
este momento, iniciou-se uma discussão sobre o recurso feito pela professora Patrícia Pitthan
de Araújo Barcelos, contrário à homologação do Ranking de Bolsas e enviado previamente
aos membros do Colegiado. Após ampla discussão,  a homologação do Ranking de Bolsas
foi  rejeitada  pela  maioria  dos  membros  do  Colegiado.  Foram  5  votos  contrários  à
homologação  (professores  Alencar,  João  Carlos,  João  Vicente,  Marcia  e  o  representante
discente) e 4 votos favoráveis à homologação (professores André, Carlos, Daniel e Mateus).
Sendo assim, o Ranking de Bolsas deve ser analisado novamente pela Comissão Temporária
de  Bolsas  do  PPGCC,  para  ser  reapresentado  ao  Colegiado  em  momento  oportuno. 3.
Comunicações  gerais:  O professor  Carlos  informou  aos  membros  do  Colegiado  sobre  a
necessidade da publicação do Edital de Recredenciamento Docente do PPGCC no final do
primeiro  semestre  deste  ano.  Além  disso,  o  presidente  solicitou  que  a  próxima  reunião
Colegiado fosse agendada para o dia 09/07/2020, para que possa contar com a participação do
professor  Thiago Machado Ardenghi,  Coordenador  de  Pós-Graduação da  PRPGP, que  irá
fazer uma fala sobre os novos critérios de avaliação da CAPES. 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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