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ATA N°. 28 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO 
 

Ata da sessão extraordinária do Colegiado 

Pleno do PPGCC, convocada por meio do 

Memorando-Circular n.º 5/2017-PPGCC e 

realizada no dia 22 de maio de 2017. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta e 1 

um minutos, na sala 105 do Departamento de Informática e Estatística, reuniu-se o 2 

Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, para fins 3 

de indicação de subcoordenador(a) e de suplente(s) de representante(s) docente(s) para 4 

o Colegiado Delegado. Compareceram à reunião os membros que assinaram a lista de 5 

presença anexa a esta ata. Havendo quórum, o presidente, professor José Luís Almada 6 

Güntzel, deu por aberta a sessão justificando a ausência dos seguintes membros: 7 

Antônio Augusto Medeiros Fröhlich, Mario Antonio Ribeiro Dantas e Renato Fileto. 8 

Ato contínuo, passou à apreciação dos itens de pauta conforme segue. 1. Ata da reunião 9 

do dia 24 de abril de 2017. Após apreciação, a referida ata foi aprovada por 10 

unanimidade. 2. Indicação de subcoordenador(a) do PPGCC. O presidente informou aos 11 

membros que em dezesseis de maio de dois mil e dezessete, seguindo o disposto no Art. 12 

16 da Resolução N.º 95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, assumiu a coordenação do 13 

PPGCC a fim de completar o mandato que se encerra em cinco de novembro de dois 14 

mil e dezessete e ressaltou que a vacância do cargo de coordenador se deu devido à 15 

licença, por tempo indeterminado, concedida pela Universidade à professora Carina 16 

Friedrich Dorneles, por meio da Portaria N.º 364/DAP/2017, de 15 de maio de 2017. 17 

Em seguida, ao abrir espaço para que os docentes se candidatassem ou indicassem 18 

candidatos para o cargo de subcoordenador(a), propôs o nome da professora Vania 19 

Bogorny justificando que, por ter atuado com a referida docente na Comissão de 20 

Produção Científica do PPGCC ao longo do ano de dois mil e dezesseis, está convicto 21 

de que ela poderá contribuir com a elaboração de ações estratégicas que visem a 22 

melhora do conceito do curso junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 23 

Nível Superior (CAPES). Não havendo outros docentes interessados em candidatar-se, a 24 

indicação da professora Vania Bogorny como subcoordenadora do PPGCC foi colocada 25 

em votação e aprovada por unanimidade pelos membros deste Colegiado. Portanto, 26 

juntamente com o atual coordenador do Programa, professor José Luís Almada Güntzel, 27 

a professora Vania Bogorny exercerá o cargo de subcoordenadora do PPGCC a fim de 28 

completar o atual mandato, que vai até cinco de novembro de dois mil e dezessete. 3. 29 

Indicação de suplente(s) de representante(s) docente(s) para o Colegiado Delegado do 30 

PPGCC. O presidente explicou que a professora Vania Bogorny, por ter sido escolhida 31 

para o cargo de subcoordenadora do PPGCC, e o professor Djones Vinicius Lettnin, por 32 

ter passado à categoria de docente colaborador em janeiro de dois mil e dezessete, não 33 

poderão mais atuar como representantes docentes no Colegiado Delegado do PPGCC. 34 

Acrescentou que o professor Márcio Bastos Castro, suplente da professora Vania 35 

Bogorny, em cumprimento ao disposto no Art. 5º, parágrafo 5º do Regimento do 36 

PPGCC, assume como membro titular até o término do atual mandato, em treze de maio 37 

de dois mil e dezoito. Dado o exposto, informou que as professoras Carla Merkle 38 



Westphall e Patrícia Vilain, após terem recebido a convocação para a presente reunião, 39 

manifestaram interesse em concorrer a essas duas vagas de suplentes substitutos e 40 

perguntou se mais alguém gostaria de candidatar-se. Não houve inscrição de novas 41 

candidaturas e os membros, em votação, aprovaram por unanimidade a indicação das 42 

professoras Carla Merkle Westphall e Patrícia Vilain como suplentes dos representantes 43 

docentes Laércio Lima Pilla e Márcio Bastos Castro, respectivamente. 4. Assuntos 44 

gerais. O presidente informou que a nova legislação da Pós-Graduação, Resolução N.º 45 

95/CUn/2017, está disponível para consulta na página Moodle "professores_ppgcc", 46 

bem como a minuta de Regimento e o cronograma determinado pela Pró-Reitoria de 47 

Pós-Graduação para adequação dos Regimentos dos Programas à nova legislação. Em 48 

seguida, compartilhou a dificuldade de conseguir professor para oferecer a disciplina 49 

obrigatória “Projeto e Análise de Algoritmos” e a preocupação também em relação à 50 

disciplina “Teoria da Computação”, já que há o risco de o professor Elder Rizzon dos 51 

Santos não mais possuir disponibilidade para ofertá-la. Acrescentou que vem 52 

conversando com a chefia do Departamento sobre a possibilidade de abertura de edital 53 

de redistribuição ou de novo concurso para contratação de docente que atue nesta área. 54 

Em continuidade, face à iminência das eleições para a chefia do Departamento, os 55 

membros recomendaram agendar uma reunião com os candidatos, com o objetivo de 56 

solicitar uma maior consideração da pós-graduação como parte integrante do 57 

Departamento. Como exemplo, foi citado que o Departamento desconsidera a carga 58 

horária de aulas ministradas na pós-graduação no cômputo da carga horária mínima 59 

anual. Dessa forma, os professores que ministram aulas na pós-graduação possuem 60 

carga horária total em sala de aula igual ou superior àquela dos professores que somente 61 

atuam na graduação. Entre outros assuntos, também foi citado que as bancas de 62 

concurso não têm tido a inclusão de docentes credenciados no PPGCC e que as 63 

informações sobre o fluxo de recursos financeiros provenientes de projetos da pós-64 

graduação não têm sido divulgadas. Ato contínuo, o presidente comunicou que, nos 65 

períodos em que houver sobrecarga de trabalho, o expediente na secretaria do PPGCC 66 

será dividido entre interno e externo, sendo o atendimento ao público (externo) 67 

concentrado apenas no período matutino ou no vespertino, conforme a necessidade. Tal 68 

divisão será aplicada a não mais do que três dias da semana, somente durante o período 69 

de excepcionalidade. O presidente explicou que a medida foi acertada em conjunto com 70 

o diretor do Centro Tecnológico, professor Edson Roberto De Pieri, como solução 71 

paliativa à falta de servidores técnicos administrativos designados para atuar na 72 

secretaria, uma vez que esta atende simultaneamente a dois programas de pós-73 

graduação. Além disso, a secretaria não dispõe de estagiários no momento. Concluindo 74 

sua fala, informou que toda a vez que se fizer necessária a implantação de tal regime de 75 

funcionamento excepcional, os professores e alunos serão avisados por e-mail com a 76 

devida antecipação. Além disso, um aviso será colocado na porta da secretaria e na 77 

página web do PPGCC. Por fim, a professora Vania Bogorny incentivou os docentes a 78 

elaborarem projetos para concorrer às bolsas de produtividade em pesquisa, 79 

disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 80 

(CNPq), cujas inscrições serão abertas em breve. Ela se colocou à disposição para 81 

auxiliar na discussão e revisão dos projetos. Nada mais havendo a tratar, a presidência 82 

agradeceu a presença de todos e, às quatorze horas e trinta e dois minutos, deu por 83 

encerrada a sessão, da qual, para constar foi lavrada a presente ata. Florianópolis, 23 de 84 

maio de 2017. 85 
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