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Ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta e 1 

cinco minutos, na sala 105 do Departamento de Informática e Estatística (INE), reuniu-2 

se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 3 

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

da sessão coube à subcoordenadora do PPGCC, professora Vânia Bogorny, e 5 

compareceram os membros que assinaram a lista de presença anexa. Após conferência 6 

do quórum, a presidente deu por aberta a sessão cumprimentando aos presentes e 7 

justificando a ausência dos membros José Luís Almada Güntzel e Carina Friedrich 8 

Dorneles. Em seguida, a presidente propôs uma alteração na ordem dos itens de pauta, 9 

sugerindo a inversão da ordem dos itens 6 e 8, uma vez que o resultado da deliberação 10 

sobre o item 8 poderia impactar na análise e decisão sobre o item 6. A sugestão de 11 

alteração foi submetida à apreciação dos membros e aprovada por unanimidade.  Ato 12 

contínuo, a presidente submeteu à apreciação a ordem do dia, conforme detalhado a 13 

seguir. 1. Ata da reunião do dia 29 de outubro de 2018. Após apreciação, a referida ata 14 

foi aprovada por unanimidade. 2. Homologação do resultado do Processo Seletivo para 15 

o semestre 2019/1. O presidente da Comissão de Seleção, professor Roberto Willrich, 16 

apresentou os resultados do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós-17 

graduação em Ciência da Computação 2019/1. Informações como critérios de avaliação, 18 

quantidade de inscritos, relação de aprovados por linha de pesquisa e desempenho dos 19 

candidatos foram apresentadas. Ao todo, quatorze candidatos foram aprovados para 20 

ingresso no doutorado e vinte para o mestrado, havendo ainda dois candidatos 21 

habilitados para o mestrado em chamada suplementar. Por fim, o presidente da 22 

Comissão de Seleção fez um balanço sobre questões que podem ser aprimoradas para os 23 

próximos Processos Seletivos, mencionando especificamente o prazo exíguo entre a 24 

divulgação do resultado do POSCOMP e o término do prazo de inscrições para ingresso 25 

no PPGCC. Concluída a exposição, a homologação do Processo Seletivo 2019/1 foi 26 

submetida à votação e aprovada por unanimidade. 3. Requerimento de escrita de 27 

dissertação/tese em língua inglesa dos discentes: Eduardo Camilo Inácio; Luiz Henrique 28 

Zambom Santana; Ivan Luiz Salvadori; Danielly Sorato. A presidente realizou a leitura 29 

dos requerimentos de escrita de dissertação/tese em língua inglesa dos discentes 30 

Eduardo Camilo Inácio, Luiz Henrique Zambom Santana, Ivan Luiz Salvadori e 31 

Danielly Sorato. Em votação, os membros aprovaram por unanimidade todos os 32 

requerimentos. 4. Solicitação de coorientador para o discente Bruno Machado 33 

Agostinho. O professor Ricardo Azambuja Silveira foi o relator da solicitação. O 34 

parecer, de teor favorável, foi então lido pela presidente do Colegiado Delegado. No 35 

parecer, o relator destacou a afinidade entre a área de pesquisa do discente Bruno 36 

Machado Agostinho e a experiência e os conhecimentos do professor Alex Sandro 37 

Roschildt Pinto, bem como ressaltou o enquadramento do pedido dentro da legislação 38 



 

vigente.  Concluída a leitura, o parecer foi posto em votação, tendo sido aprovado por 39 

unanimidade. 5. Solicitação de substituição de orientador do discente Caciano dos 40 

Santos Machado. O discente Caciano dos Santos Machado apresentou requerimento 41 

solicitando a substituição do seu atual orientador, professor Antônio Augusto Fröhlich, 42 

pela professora Carla Merkle Westphall. Tendo em vista o consentimento de todas as 43 

partes, materializado nas assinaturas constantes no requerimento, e estando a professora 44 

Carla Merkle Westphall apta a receber um novo orientando de doutorado, os membros 45 

do Colegiado Delegado decidiram, em votação unânime, pela aprovação da solicitação. 46 

6. Solicitação de validação de disciplinas dos discentes: Jeferson Menegazzo; Paulo 47 

César Pereira Júnior; Tiago Augusto Fontana; Luiz Henrique Zambom Santana. O 48 

professor Mauro Roisenberg foi o responsável por elaborar os pareceres sobre as 49 

solicitações de validação de disciplinas. Inicialmente foram avaliadas as solicitações de 50 

validação de disciplinas dos discentes Paulo César Pereira Júnior e Tiago Augusto 51 

Fontana. O relator apresentou parecer favorável às duas solicitações, levando em conta 52 

que todas as disciplinas a serem validadas nestes dois casos foram cursadas no PPGCC 53 

e contaram com a anuência do professor orientador (Art. 20 do Regimento do PPGCC). 54 

Ao serem submetidos à apreciação dos membros do Colegiado Delegado, os dois 55 

pareceres foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o relator apresentou seu 56 

parecer sobre o pedido de validação de disciplinas do discente Jeferson Menegazzo. Em 57 

virtude das disciplinas a serem validadas terem sido cursadas em curso lato sensu de 58 

outra instituição de ensino, o relator, baseando-se no artigo 38 da Resolução Normativa 59 

95/CUn/2017, emitiu parecer contrário à solicitação. Em votação, os membros do 60 

Colegiado Delegado aprovaram o parecer por unanimidade. Por fim, foi apresentado o 61 

parecer sobre o pedido de validação de disciplinas do discente Luiz Henrique Zambom 62 

Santana. Tendo em vista que as disciplinas foram realizadas em curso stricto sensu 63 

oferecido por outra instituição credenciada pela CAPES e que tais validações contam 64 

com a anuência do professor orientador, o relator deu parecer favorável à validação. Os 65 

membros do Colegiado Delegado, ao analisarem o aparecer, questionaram o número de 66 

créditos das disciplinas a serem validadas (8 créditos cada), uma vez que o PPGCC não 67 

oferece disciplinas com esse número de créditos. Concluídas as ponderações, a 68 

presidente do Colegiado Delegado colocou o parecer em votação e este foi aprovado 69 

pela maioria. 7. Apreciação da avaliação de estágio pós-doutoral do discente Leonardo 70 

Martins Rodrigues. O parecer sobre o relatório final do estágio pós-doutoral do discente 71 

Leonardo Martins Rodrigues ficou à cargo da professora Carina Friedrich Dorneles. A 72 

professora Vania Bogorny, na condição de presidente desta reunião do Colegiado 73 

Delegado, realizou a leitura do parecer favorável à aprovação do relatório final. Em 74 

votação, os membros do Colegiado aprovaram o parecer por unanimidade. 8. 75 

Solicitação de prorrogação de prazo dos seguintes discentes: Sheiny Fabre Almeida; 76 

Luiz Henrique de Lorenzi Cancellier; Paulo César Pereira Júnior; André Luiz Lehmann; 77 

Bruno Machado Agostinho; Vinícius Andreóli Petrolini, Lais Borin, Vanderson Santana 78 

de Oliveira Leite Sampaio; Danielly Sorato; Alexandre de Limas Santana; Caique 79 

Albert Muller Reinhold; Douglas Lohmann; Murillo Flores; André Beims Bräscher; 80 

Roberto Panerai Velloso; Fábio Bif Goularte; Luís Eduardo Ramos de Carvalho; 81 

Eduardo Camilo Inácio; Luiz Henrique Zambom Santana; Arnoldo Uber Júnior; Carlos 82 

Andres Ferrero; Isaac Leonardo Santos Sacramento; Ismael Seidel. Para facilitar a 83 

análise e a votação dos pareceres sobre as solicitações de prorrogação de prazo, a 84 

presidente separou os pedidos em quatro blocos: primeira prorrogação de mestrado, 85 

segunda prorrogação de mestrado, primeira prorrogação de doutorado e segunda 86 

prorrogação de doutorado. As solicitações de primeira prorrogação de mestrado foram 87 

feitas pelos discentes Sheiny Fabre Almeida, Luiz Henrique De Lorenzi Cancellier, 88 



 

Paulo César Pereira Júnior, André Luiz Lehmann, Bruno Machado Agostinho, Vinícius 89 

Andreóli Petrolini, Lais Borin, Vanderson Santana de Oliveira Leite Sampaio, Danielly 90 

Sorato, Alexandre de Limas Santana e Caique Albert Muller Reinhold. Os pareceres 91 

sobre estas solicitações, todos de teor favorável, foram elaborados pelos professores 92 

Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Alex Sandro Roschildt Pinto, Cristina Meinhardt, 93 

Fabiane Barreto Vavassori Benitti e Rafael de Santiago. Em votação, os membros do 94 

Colegiado aprovaram todos os pareceres por unanimidade. Em seguida, foram 95 

analisadas as solicitações de segunda prorrogação de mestrado requeridas pelos 96 

discentes Douglas Lohmann, Murillo Flores e André Beims Bräscher. Estas solicitações 97 

tiveram como relatores os professores Rafael de Santiago e Patrícia Vilain que emitiram 98 

pareceres favoráveis aos três pedidos. Em votação, os membros do Colegiado 99 

aprovaram todos os pareceres por unanimidade. O terceiro bloco de solicitações 100 

avaliado pelo Colegiado Delegado reportou os pedidos de primeira prorrogação de 101 

doutorado dos discentes Roberto Panerai Velloso, Fábio Bif Goularte, Luiz Eduardo 102 

Ramos de Carvalho, Eduardo Camilo Inacio, Luiz Henrique Zambom Santana, Arnoldo 103 

Uber Junior, Carlos Andres Ferrero e Isaac Leonardo Santos Sacramento. Desta vez, os 104 

relatores foram os professores Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, Patrícia Vilain, 105 

Alex Sandro Roschildt Pinto, Fabiane Barreto Vavassori Benitti, Cristina Meinhardt e 106 

Rafael de Santiago. Todos os pareceres foram, mais uma vez, favoráveis às solicitações. 107 

Uma única ressalva foi feita ao pedido de prorrogação do discente Isaac Leonardo 108 

Santos Sacramento, pois a relatora do pedido, professora Patrícia Vilain, verificou que o 109 

aluno não havia realizado os dois períodos de estágio docência exigidos para solicitar a 110 

prorrogação de prazo. No entanto, o aluno, por meio do seu orientador, professor Mauro 111 

Roisenberg, alegou ter realizado atividade de docência durante seu doutorado o que, de 112 

acordo com o inciso VII do artigo 18 da Portaria 076/2010 - CAPES o isentaria de 113 

realizar os períodos de estágio docência. Assim sendo, a relatora deu parecer favorável à 114 

solicitação de prorrogação, devendo o aluno submeter os documentos comprobatórios 115 

de sua atividade docente à apreciação do Colegiado Delegado ou realizar os estágios de 116 

docência nos próximos dois semestres. Ao apreciar o tema, os membros do Colegiado 117 

aprovaram os pareceres por unanimidade. Por fim, a solicitação de segunda prorrogação 118 

de prazo de doutorado do discente Ismael Seidel recebeu parecer favorável da 119 

professora Patrícia Vilain. Em votação, o parecer obteve aprovação unânime dos 120 

membros do Colegiado. 9. Solicitação de defesa fora de prazo do discente Alyson 121 

Deives Pereira. O discente Alyson Deives Pereira protocolou na secretaria do PPGCC, 122 

no dia 14/11/2019, seu pedido de defesa fora de prazo. Tendo em vista que seu prazo de 123 

término previsto era 14/09/2019 e que a Resolução Normativa Nº 02/2017/CPG prevê 124 

em seu artigo 2º, parágrafo 1º, que “os alunos de mestrado terão até 60 (sessenta) dias 125 

para protocolar o pedido, após o término do seu prazo regimental, e a defesa ocorrerá 126 

em até 30 (trinta) dias após a autorização pela Câmara de Pós-Graduação (CPG)”, 127 

considerou-se que a solicitação ocorreu dentro do prazo estabelecido pela legislação 128 

vigente. Desse modo, e após relato do orientador, professor Márcio Bastos Castro, a 129 

presidente colocou a solicitação em votação e os membros do Colegiado Delegado a 130 

aprovaram por unanimidade. 10. Substituição do discente Luiz Henrique De Lorenzi 131 

Cancellier como membro da Comissão de Bolsas. Em mensagem endereçada à 132 

secretaria do PPGCC, o discente Luiz Henrique De Lorenzi Cancellier solicitou seu 133 

desligamento das funções de representante discente junto aos Colegiados Delegado e 134 

Pleno, bem como da Comissão de Bolsas. Nos Colegiados, assumirá a titularidade em 135 

seu lugar o suplente, Vinicius Marino Calvo Torres de Freitas, ao mesmo tempo em 136 

que, para a vaga de suplência, foi indicada a aluna Camila Leite. Na mesma 137 

oportunidade, o discente Luiz Henrique De Lorenzi Cancellier também indicou o 138 



 

acadêmico Vinicius Marino Calvo Torres para assumir suas funções na Comissão de 139 

Bolsas. O Colegiado Delegado considerou não possuir competência para deliberar sobre 140 

o tema. Deste modo, este item de pauta foi considerado de caráter informativo. 11. 141 

Assuntos gerais. O professor Frank Augusto Siqueira solicitou informações sobre o 142 

PRINT à professora Vania Bogorny que fez um relato da situação do programa no 143 

momento. Ato contínuo, a presidente agradeceu a presença de todos e, às dez horas e 144 

quarenta e cinco minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Ivan 145 

Ferraz Lemke, secretário do PPGCC, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 146 

assinada pela senhora presidente e demais membros. Florianópolis, 10 de dezembro de 147 

2018. 148 
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