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Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas e 1 

cinquenta minutos, na sala 106 do Departamento de Informática e Estatística (INE), 2 

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 dos membros Vania Bogorny e Márcio Bastos 8 

Castro. Na sequência, o presidente solicitou a inclusão de um novo item na pauta da 9 

reunião para tratar das mudanças na composição da Comissão de Defesas, o que foi 10 

aceito por todos os membros presentes. Ato contínuo, o presidente submeteu à 11 

apreciação a ordem do dia, conforme detalhado a seguir. 1 - Ata da reunião do dia 10 de 12 

dezembro de 2018. Após apreciação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 2 - 13 

Decisões ad referendum de: a) Nomeação de banca examinadora de defesa de mestrado 14 

dos (as) discentes: Munyque Mittelmann, Luiz Henrique De Lorenzi Cancellier, 15 

Nathalia da Cruz Alves, Fernanda Oliveira Gomes, Bruno Machado Agostinho, José 16 

Roque Betiol Júnior, Sheiny Fabre Almeida, Ernani César dos Santos, Guilherme 17 

Aguiar, Lucas Viana Knochenhauer, Leandro Loffi, Rodrigo Exterkoetter e Rodrigo 18 

Rodrigues Pires de Mello; b) Nomeação de banca examinadora de defesa de doutorado 19 

dos (as) discentes: Mariana Dehon Costa e Lima e Ivan Luiz Salvadori. O presidente 20 

relembrou aos membros que as aprovações ad referendum de que tratam este item de 21 

pauta foram previamente avaliadas pela comissão de defesas do PPGCC e enviadas por 22 

e-mail para apreciação por este Colegiado. Não tendo havido manifestações contrárias, 23 

as defesas ocorreram com a seguinte formação. I - banca examinadora da defesa de 24 

mestrado da discente Munyque Mittelmann: Eros Comunello, da Universidade do Vale 25 

do Itajaí, Juliano Tonizetti Brignoli, do Instituto Federal Catarinense, Rafael de 26 

Santiago e Ricardo Azambuja Silveira, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência da 27 

professora Jerusa Marchi, coorientadora da discente. II - banca examinadora da defesa 28 

de mestrado do discente Luiz Henrique De Lorenzi Cancellier: Guilherme Ribeiro 29 

Corrêa, da Universidade Federal de Pelotas, Cláudio Machado Diniz, da Universidade 30 

Católica de Pelotas, e Roberto Willrich, do PPGCC/UFSC, sob a presidência do 31 

professor José Luís Almada Güntzel. III - banca examinadora da defesa de mestrado da 32 

discente Nathalia da Cruz Alves: Ricardo Azambuja Silveira, do PPGCC/UFSC, 33 

Adriano Ferreti Borgatto e Dalton Francisco de Andrade, ambos do PPGMGA/UFSC, 34 

sob a presidência da professora Christiane Gresse von Wangenheim. IV - banca 35 

examinadora da defesa de mestrado da discente Fernanda de Oliveira Gomes: Chiara 36 

Renso, do Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia), Jose Ripper Kos, do 37 

PósARQ/UFSC, e Carla Merkle Westphall, do PPGCC/UFSC, sob a presidência do 38 



 

professor Jean Everson Martina. V - banca examinadora da defesa de mestrado do 39 

discente Bruno Machado Agostinho: Carlos Barros Montez, do PPGEAS/UFSC, 40 

Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo e Roberto Willrich, ambos do PPGCC/UFSC, sob 41 

a presidência do professor Alex Sandro Roschildt Pinto. VI - banca examinadora da 42 

defesa de mestrado do discente José Roque Betiol Júnior: Carlos Barros Montez, do 43 

PPGEAS/UFSC, Patrícia Della Méa Plentz e Alex Sandro Roschildt Pinto, ambos do 44 

PPGCC/UFSC, sob a presidência da professora Luciana de Oliveira Rech. VII - banca 45 

examinadora da defesa de mestrado do discente Sheiny Fabre Almeida: Marcelo de 46 

Oliveira Johann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cristina Meinhardt e 47 

Márcio Bastos Castro, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência do professor José 48 

Luís Almada Güntzel. VIII - banca examinadora da defesa de mestrado do discente 49 

Ernani César dos Santos: João Araújo, da Universidade Nova de Lisboa (Portugal), 50 

Fabiane Barreto Vavassori Benitti e Raul Sidnei Wazlawick, ambos do PPGCC/UFSC, 51 

sob a presidência da professora Patrícia Vilain. IX - banca examinadora da defesa de 52 

mestrado do discente Guilherme Aguiar: Marcelo Thiry, da Universidade do Vale do 53 

Itajaí, Ricardo Pereira e Silva, do Departamento de Informática e Estatística da UFSC, 54 

Mauro Roisenberg e Ricardo Azambuja Silveira, ambos do PPGCC/UFSC, sob a 55 

presidência da professora Patrícia Vilain. X - banca examinadora da defesa de mestrado 56 

do discente Lucas Viana Knochenhauer: Renata Galante, da Universidade Federal do 57 

Rio Grande do Sul, Daniel Hasan Dalip, do Centro Federal de Educação Tecnológica de 58 

Minas Gerais, e Roberto Willrich, do PPGCC/UFSC, sob a presidência da professora 59 

Carina Friedrich Dorneles. XI - banca examinadora da defesa de mestrado do discente 60 

Leandro Loffi: Bruno Richard Schulze, do Laboratório Nacional de Computação 61 

Científica, Jean Everson Martina, do PPGCC/UFSC, Eros Comunello e Michelle Silva 62 

Wangham, ambos da Universidade do Vale do Itajaí, sob a presidência do professor 63 

Carlos Becker Westphall. XII - banca examinadora da defesa de mestrado do discente 64 

Rodrigo Exterkoetter: Edson Borin, da Universidade Estadual de Campinas, Manoela 65 

Bettarel Bállico, do Departamento de Geologia da UFSC, e Rafael de Santiago, do 66 

PPGCC/UFSC, sob a presidência do professor Mauro Roisenberg. XIII - banca 67 

examinadora da defesa de mestrado do discente Rodrigo Rodrigues Pires de Mello: 68 

Graçaliz Pereira Dimuro, da Universidade Federal do Rio Grande, Silvia Modesto 69 

Nassar e Rafael de Santiago, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência do professor 70 

José Luís Almada Güntzel, coordenador do PPGCC. XIV - banca examinadora da 71 

defesa de doutorado da discente Mariana Dehon Costa e Lima: Heitor Silvério Lopes, 72 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Júlio Cesar Nievola, da Pontifícia 73 

Universidade Católica do Paraná, Mario Antonio Ribeiro Dantas, da Universidade 74 

Federal de Juiz de Fora, Paulo Afonso Bracarense Costa, da Universidade Federal do 75 

Paraná, Rogério Cid Bastos, do PPGMGA/UFSC, e Mauro Roisenberg, do 76 

PPGCC/UFSC, sob a presidência da professora Silvia Modesto Nassar. XV - banca 77 

examinadora da defesa de doutorado do discente Ivan Luiz Salvadori: Nabor das Chagas 78 

Mendonça, da Universidade de Fortaleza, José Leomar Todesco, do PPGEGC/UFSC, e 79 

Ronaldo dos Santos Mello, do PPGCC/UFSC, sob a presidência do professor Frank 80 

Augusto Siqueira. Nada havendo a contestar, os membros homologaram por 81 

unanimidade a formação das bancas examinadoras descritas acima. 3 - Requerimento de 82 

escrita de tese em língua inglesa do discente Rick Lopes de Souza. O presidente 83 

realizou a leitura do requerimento de escrita de tese em língua inglesa do discente Rick 84 

Lopes de Souza. Em votação, os membros aprovaram o requerimento por unanimidade. 85 

4 - Solicitação de coorientador para os discentes Lucas Machado da Palma e Renan 86 

Oliveira Netto. Coube ao professor Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo a relatoria das 87 

duas solicitações. O orientador do discente Lucas Machado da Palma, professor Jean 88 



 

Everson Martina, apresentou solicitação para que o aluno seja coorientado pelo 89 

professor Martín Augusto Gagliotti Vigil, docente vinculado à Universidade Federal de 90 

Santa Catarina, campus Araranguá. Na condição de relator, o professor Douglas Dyllon 91 

Jeronimo de Macedo deu parecer favorável à solicitação. O presidente, após realizar a 92 

leitura da solicitação e do parecer, colocou o item em votação, que foi aprovado por 93 

unanimidade. Na sequência, avaliou-se a solicitação de coorientador para o discente 94 

Renan Oliveira Netto.  O orientador, professor José Luís Almada Güntzel, encaminhou 95 

solicitação para que o discente seja coorientado por Vinícius dos Santos Livramento, 96 

doutor em Engenharia e Automação de Sistemas (PPGEAS/UFSC) e engenheiro de 97 

desenvolvimento de software da empresa ASML na Holanda. O relator, professor 98 

Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, apresentou parecer favorável à solicitação. Em 99 

votação, os membros do Colegiado Delegado aprovaram o parecer por unanimidade. 5 - 100 

Validação de atividades de docência do aluno de doutorado Isaac Leonardo Santos 101 

Sacramento para fins de cumprimento de estágio de docência. O discente Isaac 102 

Leonardo Santos Sacramento, aluno de doutorado e bolsista CAPES/DS, solicitou a este 103 

Colegiado Delegado que o período em que atuou como docente no Complexo de Ensino 104 

Superior de Santa Catarina (CESUSC) seja considerado para dispensá-lo da 105 

obrigatoriedade de realização de Estágios de Docência. Em sua solicitação, o discente 106 

recorreu ao que estabelece o inciso VII do artigo 18 da Portaria Nº 76/CAPES/2010, 107 

segundo o qual: “o docente de ensino superior, que comprovar tais atividades, ficará 108 

dispensado do estágio de docência.” Como documentação comprobatória da atividade 109 

docente, o aluno apresentou cópia do contrato de trabalho no qual constam as datas de 110 

início (08/08/2014) e término (19/03/2016) da atividade, período no qual o aluno já 111 

estava vinculado ao Programa, porém sem bolsa de estudos da CAPES. Assim sendo, 112 

levando em conta a documentação apresentada e o que estabelece a Portaria Nº 113 

76/CAPES/2010, o presidente colocou o item em votação. Por unanimidade, os 114 

membros do Colegiado Delegado aprovaram a solicitação do discente Isaac Leonardo 115 

Santos Sacramento nos seguintes termos: dispensa da exigência de realizar Estágio de 116 

Docência sem contabilização de créditos. 6 - Solicitação de validação de disciplinas do 117 

discente Tarlis Tortelli Portela. O professor Roberto Willrich foi o relator da solicitação. 118 

O discente Tarlis Tortelli Portela solicitou a validação de sete disciplinas, sendo três 119 

cursadas no PPGCC (INE 410111 - Metodologia da Pesquisa em Ciência da 120 

Computação; INE 410130 - Computação Distribuída; INE 410136 - Content Detection 121 

and Analysis on Big Web Data) e quatro cursadas em curso de mestrado em Engenharia 122 

Elétrica realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (IE01PG - 123 

Instrumentação Eletro-Eletrônica; TC02PG - Tecnologia Para Conversão de Energia; 124 

MS02PG - Modelagem de Sistemas Dinâmicos; MC01PG - Metodologia Científica). 125 

Além disso, o discente solicitou que sua atividade de docência no ensino superior, 126 

realizada no período entre 2010 e 2018, fosse validada como experiência em Estágio 127 

Docência. Em seu parecer, o professor Roberto Willrich relatou que: a) as disciplinas 128 

cursadas no PPGCC podem ser validadas sem necessidade de aprovação do Colegiado 129 

Delegado, tendo em vista que o discente possui a anuência de sua orientadora, 130 

professora Vania Bogorny; b) em relação às quatro disciplinas cursadas em programa de 131 

pós-graduação stricto sensu da UTFPR, a disciplina MS02PG - Modelagem de Sistemas 132 

Dinâmicos deve ser validada, ficando a validação das demais disciplinas sujeita ao 133 

fornecimento de informações mais detalhadas por parte do aluno; c) a validação de 134 

experiência em docência seria equivalente à validação de Estágio de Docência, o que é 135 

vetado pelo artigo 14 do Regimento do PPGCC. Em votação, o parecer do relator foi 136 

aprovado por unanimidade. 7 - Solicitação de postergação da defesa do exame de 137 

qualificação de doutorado do aluno Renan Oliveira Netto devido à saída para realizar 138 



 

estágio na empresa Cadence Design Systems em San Jose (CA), EUA. O orientador do 139 

aluno Renan Oliveira Netto, professor José Luís Almada Güntzel, solicita a postergação 140 

da sua apresentação de exame de qualificação, tendo em vista que o discente foi 141 

selecionado para um estágio de 6 meses na empresa Cadence Design Systems Inc., em 142 

San Jose, CA (EUA). O orientador ressaltou que a experiência adquirida pelo aluno 143 

contribuirá para a qualificação de sua tese. Apresentadas as justificativas, o item foi 144 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. 8 - Solicitação de suspensão de bolsa 145 

de doutorado do aluno Renan Oliveira Netto devido à saída para realizar estágio na 146 

empresa Cadence Design Systems em San Jose (CA), EUA. O discente Renan Oliveira 147 

Netto solicitou a suspensão de sua bolsa de doutorado FAPESC em razão de estágio a 148 

ser realizado na empresa Cadence Design Systems Inc., em San Jose, CA (EUA), por 149 

um período de seis meses. O orientador do aluno, professor José Luís Almada Güntzel, 150 

consultou o setor de bolsas da FAPESC sobre a possibilidade de suspensão de bolsa 151 

neste caso específico e obteve parecer favorável da instituição. Em votação, o Colegiado 152 

Delegado aprovou a solicitação por unanimidade. 9 - Solicitação de acúmulo de bolsa 153 

do discente Thiago Henrique Lemos Fonseca. O discente Thiago Henrique Lemos 154 

Fonseca encaminhou a este Colegiado Delegado uma solicitação de acúmulo de bolsa. 155 

Tal solicitação se deve ao fato de que o discente, detentor de bolsa CAPES/DS, foi 156 

aprovado no Processo Seletivo regido pelo Edital Nº 04/2019/DDP para atuar como 157 

professor substituto do curso de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade 158 

Federal de Santa Catarina. O discente anexou à sua solicitação os seguintes 159 

documentos: carta de solicitação de acúmulo de bolsa; carta de anuência da orientadora, 160 

professora Silvia Modesto Nassar; documento comprobatório de sua aprovação no 161 

Processo Seletivo Nº 04/2019/DDP; Termo de Compromisso comprovando ser bolsista 162 

CAPES/DS; cópia da Portaria Nº 76/CAPES/2010. Tendo em vista que o inciso XI do 163 

artigo 9º da Portaria 76/CAPES/2010 estabelece que solicitações desta natureza devem 164 

contar com a autorização da Comissão de Bolsas CAPES/DS, o presidente sugeriu 165 

encaminhar a solicitação para a apreciação da referida Comissão para, em momento 166 

posterior, aprovar a solicitação em decisão ad referendum. Em votação, os membros do 167 

Colegiado Delegado aprovaram o encaminhamento do presidente por unanimidade. 10 - 168 

Troca de orientador para o aluno Bruno Machado Agostinho e revisão da decisão sobre 169 

a indicação do coorientador. O presidente desta reunião e coordenador do PPGCC, 170 

professor José Luís Almada Güntzel, relembrou aos membros presentes a mensagem 171 

enviada por e-mail aos membros do Colegiado Delegado solicitando manifestação sobre 172 

a proposta de indicar o professor Alex Sandro Roschildt Pinto como orientador, e não 173 

mais como coorientador, do discente Bruno Machado Agostinho. Deste modo, o 174 

professor Mário Antônio Ribeiro Dantas assumiria as funções de coorientador do aluno. 175 

O presidente lembrou ainda que, durante a consulta por e-mail, as manifestações 176 

recebidas foram todas de teor favorável. Em votação, os membros homologaram a 177 

decisão por unanimidade. 11 - Apreciação de relatório parcial de estágio Pós-doutoral 178 

do discente Jorge Werner. O item não foi colocado em votação, tendo em vista que o 179 

relatório parcial não foi submetido à análise prévia de um relator. Deste modo, ficou 180 

acordado que a apreciação do relatório parcial ocorrerá em reunião subsequente, 181 

juntamente com o parecer de um relator a ser designado. 12 - Formação de comissão 182 

para análise de pedido de revalidação de diploma de mestrado. A Pró-Reitoria de Pós-183 

Graduação encaminhou a este Programa o processo nº 23080.004473/2019-57 que trata 184 

de pedido de revalidação de diploma de mestrado obtido em Universidade estrangeira. 185 

Considerando a orientação da Câmara de Pós-graduação de que a análise de processos 186 

desta natureza não deve se restringir a um único professor relator, mas a uma comissão 187 

constituída de no mínimo três professores doutores da área pertinente, o presidente 188 



 

sugeriu os nomes dos seguintes professores para compor a comissão: Renato Fileto, 189 

Silvia Modesto Nassar e Rafael de Santiago como membros titulares; Ronaldo dos 190 

Santos Mello e Mauro Roisenberg, como membros suplentes. Em votação, a 191 

composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 13 - Mudança na composição 192 

da Comissão de Defesas. O presidente comunicou o pedido de desligamento do 193 

professor Antônio Augusto Medeiros Fröhlich da Comissão de Defesas do PPGCC. 194 

Para ocupar sua vaga, o presidente desta reunião e coordenador do PPGCC, professor 195 

José Luís Almada Güntzel, sugeriu o nome do professor Ronaldo dos Santos Mello. Em 196 

votação, a mudança na composição da Comissão de Defesas foi aprovada por 197 

unanimidade. 14 - Assuntos gerais. A professora Carla Merkle Westphall sugeriu que 198 

seja discutida, no momento da elaboração de um novo edital de seleção, a possibilidade 199 

de que os alunos de Pós-doutorado do PPGCC possam prorrogar seu vínculo com o 200 

Programa sem a necessidade de participarem de um novo processo seletivo. Ato 201 

contínuo, o presidente agradeceu a presença de todos e, às dezesseis horas e um minuto, 202 

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Ivan Ferraz Lemke, secretário do 203 

PPGCC, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e 204 

demais membros. Florianópolis, 25 de fevereiro de 2019. 205 
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