
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

ATA DA 175ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO 

 

Ata da sessão ordinária do Colegiado 

Delegado do PPGCC, convocada por meio do 

Memorando-Circular n.º 11/2018-PPGCC e 

realizada no dia 29 de outubro de 2018. 

   

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas e 1 

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

(INE), reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 3 

Computação (PPGCC), em caráter ordinário, para deliberação dos assuntos da pauta. A 4 

presidência da sessão coube ao coordenador do PPGCC, professor José Luís Almada 5 

Güntzel, e compareceram os membros que assinaram a lista de presença anexa. Após 6 

conferência do quórum, o presidente deu por aberta a sessão cumprimentando aos 7 

presentes e justificando a ausência do discente Luiz Henrique de Lorenzi Cancellier e 8 

do seu suplente, Vinicius Marino Calvo Torres de Freitas. Ato contínuo, o presidente 9 

submeteu à apreciação a ordem do dia, conforme detalhado a seguir. 1. Ata da reunião 10 

do dia 1º de outubro de 2018. Após apreciação, a referida ata foi aprovada por 11 

unanimidade. 2. Requerimento de escrita de dissertação/tese em língua inglesa dos 12 

discentes: Vinicius Marino Calvo Torres de Freitas; Alexandre de Limas Santana; Luiz 13 

Henrique de Lorenzi Cancellier; Taciane Martimiano; Fernanda Oliveira Gomes. O 14 

presidente realizou a leitura dos requerimentos de escrita de dissertação/tese em língua 15 

inglesa dos referidos discentes. Após a análise individual dos pedidos e, tendo por base 16 

o disposto no § 2º do art. 55 da Resolução Normativa Nº 95/CUn/2017, os membros do 17 

Colegiado Delegado aprovaram por unanimidade todos os requerimentos submetidos à 18 

apreciação. 3. Solicitação de coorientador para o discente Thiago Ângelo Gelaim. A 19 

relatoria deste item da pauta coube à professora Patrícia Vilain que apresentou parecer 20 

favorável à solicitação. Cabe mencionar que, em seu parecer, a relatora destacou a falta 21 

de sincronia entre o Regulamento do PPGCC e a legislação da CAPES no que diz 22 

respeito aos prazos para solicitação de coorientador e exame de qualificação. Em 23 

votação, os membros aprovaram por unanimidade o teor do referido parecer. 4. 24 

Solicitação de criação de disciplina “Design de Interface de Usuário com Design 25 

Thinking”, professora Christiane Anneliese Gresse von Wangenheim. A professora 26 

Fabiane Barreto Vavassori Benitti foi a relatora da solicitação. O parecer, de teor 27 

favorável, foi então lido pelo presidente do Colegiado Delegado. Concluída a leitura, o 28 

parecer foi posto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.. Aproveitando o 29 

ensejo, o professor Mauro Roisenberg sugeriu que disciplinas novas sejam oferecidas 30 

como “tópicos”. 5. Solicitação de data excepcional para realização de Seminário de 31 

Andamento de Doutorado, discente Felipe Schneider da Costa. O discente Felipe 32 

Schneider da Costa submeteu à apreciação do Colegiado Delegado uma solicitação para 33 

realizar seu Seminário de Andamento de Doutorado fora da Semana Acadêmica. Após 34 

ler as justificativas do aluno, que foram encaminhadas à Coordenadoria do PPGCC por 35 

e-mail, o presidente colocou o item de pauta em votação. Os membros do Colegiado 36 

Delegado aprovaram a solicitação por unanimidade. Na ocasião, os membros 37 

reivindicaram que fosse solicitado ao aluno cópia da troca de e-mails que comprove a 38 



 

indisponibilidade da banca, conforme consta na solicitação enviada ao PPGCC. 6. 39 

Solicitação de reconsideração de indeferimento de segunda prorrogação de prazo, 40 

discente Mariana Dehon Costa e Lima. O relato da solicitação ficou a cargo da 41 

professora Carina Friedrich Dorneles. A relatora realizou a exposição do histórico da 42 

solicitação até o presente momento para, na sequência, mencionar, como fato novo, a 43 

existência de uma publicação em anais de evento classificado no estrato A2 do 44 

QUALIS-CC de 2016, e realizado no início do segundo ano de doutorado da discente. A 45 

relatora acrescentou que a referida publicação pode ser considerada como pertencente 46 

ao tema do doutorado da discente e, portanto, satisfaz o requisito necessário para a 47 

segunda prorrogação de prazo do curso de doutorado. Após ampla discussão, os 48 

membros aprovaram, por unanimidade, o parecer elaborado pela professora Carina 49 

Friedrich Dorneles, o qual aceitou a solicitação de reconsideração de indeferimento de 50 

segunda prorrogação de prazo requerida pela discente Mariana Dehon Costa e Lima. 7. 51 

Assuntos gerais. O professor Márcio Bastos Castro solicitou informações sobre a 52 

legislação referente à distribuição de bolsas. Em resposta, o presidente do Colegiado 53 

Delegado, professor José Luís Almada Güntzel, em um breve relato da situação atual, 54 

informou que a Comissão de Bolsas preparou nova proposta de regras de distribuição de 55 

bolsas, a qual será divulgada aos docentes e discentes em breve, a fim de ser analisada e 56 

votada na próxima reunião do Colegiado Pleno, a ocorrer no dia 26 de novembro de 57 

2018. Ato contínuo, o presidente agradeceu a presença de todos e, às quinze horas e 58 

cinquenta e dois minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Ivan 59 

Ferraz Lemke, secretário do PPGCC, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 60 

assinada pelo senhor presidente e demais membros. Florianópolis, 29 de outubro de 61 

2018. 62 
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