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ATA N°. 32 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO 

 

Ata da sessão ordinária do Colegiado Pleno 

do PPGCC, convocada por meio do 

Memorando-Circular n.º 12/2018-PPGCC e 

realizada no dia 26 de novembro de 2018. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às treze horas e 1 

quarenta e cinco minutos, na sala 105 do Departamento de Informática e Estatística, 2 

reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 3 

Computação para avaliação dos itens de pauta detalhados a seguir. Compareceram à 4 

reunião os membros que assinaram a lista de presença anexa a esta ata. Havendo 5 

quórum, o presidente, professor José Luís Almada Güntzel, deu por aberta a sessão 6 

justificando a ausência dos seguintes membros: Vania Bogorny, Aldo von 7 

Wangenheim, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Jean Everson Martina, Luciana de 8 

Oliveira Rech, Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Ricardo Felipe Custódio e 9 

Silvia Modesto Nassar. Na mesma ocasião, a presidência aproveitou para dar as boas 10 

vindas aos novos docentes credenciados no programa. Em seguida, passou à apreciação 11 

dos itens de pauta conforme segue. 1 - Ata da reunião do dia 14 de maio de 2018. Após 12 

apreciação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 2 – Homologação de decisão 13 

ad referendum: alteração da periodicidade dos processos seletivos para ingresso de 14 

estudantes. O presidente iniciou a discussão deste item lembrando aos membros 15 

presentes da consulta realizada por e-mail sobre a proposta de alteração da 16 

periodicidade dos processos seletivos do PPGCC. Na ocasião, a grande maioria dos 17 

membros acatou a ideia de realizar dois processos seletivos por ano, o que embasou a 18 

decisão ad referendum a ser homologada. Em votação, os membros aprovaram por 19 

unanimidade a decisão ad referendum que estabelece dois processos seletivos anuais. 3 20 

– Apreciação da proposta de novas regras de distribuição de bolsas de estudos do 21 

Programa. O professor José Luís Almada Güntzel, na condição de presidente da 22 

Comissão de Bolsas, iniciou sua exposição apresentando os problemas existentes nas 23 

regras vigentes de distribuição de bolsas. I) Mérito do aluno só é considerado em caso 24 

de desempate entre docentes. II) Critérios do ranking de bolsas muito diferentes dos 25 

critérios do ranking de seleção. Em seguida, apresentou aos membros do Colegiado 26 

Pleno a proposta de alteração nas regras sugerida pela Comissão de Bolsas. I) Usar 27 

critérios para o ranking de bolsas de estudos baseados somente no mérito do candidato. 28 

II) Usar um sistema de ranking o mais próximo possível daquele usado no Edital de 29 

Seleção (inclusive no que se refere aos critérios). Encerrada a explanação das propostas 30 

e após haver amplo debate sobre as mesmas, decidiu-se por colocar as propostas em 31 

votação.  Inicialmente, foi aberta votação para a definição dos critérios de ordenamento 32 

da lista de distribuição de bolsas do Processo Seletivo. Os membros deveriam optar pela 33 

Opção 1: Diferente do edital (considera apenas POSCOMP e CV) ou pela Opção 2: 34 

Idêntico ao edital (considera POSCOMP, CV, Plano de trabalho e arguição do trabalho). 35 

Por maioria dos votos foi aprovada a Opção 1. Na sequência foi aberta nova votação 36 

para decidir se as litas de distribuição de bolsas seriam dinâmicas ou estáticas. Os 37 



membros deveriam optar pela Opção 1: Lista dinâmica (a ordem da lista de um processo 38 

seletivo pode ser alterada) ou pela Opção 2: Lista estática (a ordem da lista de um 39 

processo seletivo não pode ser alterada). Por maioria dos votos foi aprovada a Opção 1. 40 

 Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos e deu por 41 

encerrada a sessão, da qual, para constar foi lavrada a presente ata. Florianópolis, 29 de 42 

novembro de 2018. 43 
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