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Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, 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 ao coordenador do PPGCC, professor José Luís Almada Güntzel, e 5 

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

do quórum, o presidente deu por aberta a sessão cumprimentando aos presentes. Ato 7 

contínuo, o presidente submeteu à apreciação a ordem do dia, conforme detalhado a 8 

seguir. 1 – Ata da reunião do dia 25 de fevereiro de 2019. O presidente consultou os 9 

membros do Colegiado Delegado sobre a redação do item 8. Após discussão, concluiu-10 

se que a redação “considerando que a legislação que rege as bolsas FAPESC estabelece 11 

que as bolsas podem ser suspensas pelo período máximo de 4 meses e que o discente 12 

Renan Oliveira Netto requisitou a suspensão por um período de 6 meses, o Colegiado 13 

Delegado aprovou por unanimidade a decisão de solicitar informações suplementares à 14 

FAPESC sobre a possibilidade de atender a solicitação em questão” não estava de 15 

acordo com o que havia sido deliberado. Na sequência, os membros do Colegiado 16 

aprovaram a seguinte redação, em substituição à redação anterior: “o coordenador do 17 

PPGCC, professor José Luís Almada Güntzel, consultou o setor de bolsas da FAPESC 18 

sobre a possibilidade de suspensão de bolsa neste caso específico e obteve parecer 19 

favorável daquela Fundação. Em votação, o Colegiado Delegado aprovou a solicitação 20 

por unanimidade.” Assim sendo, após terem sido feitas as devidas correções, a referida 21 

ata foi aprovada por unanimidade. 2 – Decisões ad referendum de: a) Nomeação de 22 

banca examinadora de defesa de mestrado dos (as) discentes: Eduardo Beckhauser, 23 

César Huegel Richa, André Rodrigo da Silva e Danielly Sorato; b) Aprovação dos 24 

planos de trabalho de Estágio de Docência para o 1º semestre de 2019 dos alunos: 25 

Jeferson Menegazzo, Liliane Soares da Costa, Emmanuel Podestá Junior, Nícolas 26 

Pfeifer, Marleson Graf, Alexis Armin Huf, Fernanda Oliveira Gomes, Camila Leite da 27 

Silva, Tarlis Tortelli Portela, Lucas Machado da Palma, Lucas Pandolfo Perin, Luiz 28 

Henrique De Lorenzi Cancellier, Sheiny Fabre Almeida, Leonardo Passig Horstmann, 29 

Mateus Martínez de Lucena e José Luis Conradi Hoffmann. O presidente relembrou aos 30 

membros que as aprovações ad referendum de que tratam a “alínea a” deste item de 31 

pauta foram previamente avaliadas pela Comissão de Defesas do PPGCC e enviadas por 32 

e-mail para apreciação por este Colegiado. Não tendo havido manifestações contrárias, 33 

as defesas ocorreram com a seguinte formação. I - banca examinadora da defesa de 34 

mestrado do discente Eduardo Beckhauser: Agma Juci Machado Traina, da 35 

Universidade de São Paulo, Jean Everson Martina e Douglas Dyllon Jeronimo de 36 

Macedo, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência do professor Aldo von 37 

Wangenheim. II - banca examinadora da defesa de mestrado do discente César Huegel 38 



 

Richa: Gustavo Medeiros de Araújo, do PGCIN/UFSC, Carla Merkle Westphall e 39 

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência do 40 

professor Antonio Augusto Medeiros Fröhlich. III - banca examinadora da defesa de 41 

mestrado do discente André Rodrigo da Silva: Gustavo Medeiros de Araújo, do 42 

PGCIN/UFSC, Elder Rizzon Santos, do INE/UFSC, Mauro Roisenberg e Patrícia Della 43 

Méa Plentz, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência da professora Luciana de 44 

Oliveira Rech. IV - banca examinadora da defesa de mestrado da discente Danielly 45 

Sorato: Thiago Alexandre Salgueiro Pardo, da Universidade de São Paulo, Silvia 46 

Modesto Nassar e Mauro Roisenberg, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência do 47 

professor Renato Fileto. Nada havendo a contestar, os membros homologaram por 48 

unanimidade a formação das bancas examinadoras descritas acima. Na sequência, o 49 

presidente encaminhou para a homologação do Colegiado Delegado a aprovação dos 50 

planos de trabalho de Estágio de Docência para o 1º semestre de 2019. Os planos de 51 

trabalho, previamente analisados e aprovados pela Câmara de Ensino do Departamento 52 

de Informática e Estatística, foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado 53 

Delegado do PPGCC. 3 – Análise de documentação suplementar referente à solicitação 54 

de validação de disciplinas do discente Tarlis Tortelli Portela. O discente Tarlis Tortelli 55 

Portela encaminhou ao Colegiado Delegado do PPGCC um pedido de reconsideração 56 

referente às três disciplinas cursadas em Programa de Pós-graduação stricto sensu da 57 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná que não foram validadas em sua 58 

solicitação. O pedido de reconsideração, acompanhado de documentação suplementar, 59 

foi enviado para a relatoria do professor Roberto Willrich. Levando em conta as novas 60 

informações fornecidas, o professor Roberto Willrich apresentou parecer favorável à 61 

validação de créditos das três disciplinas, sendo elas: MC01PG - Metodologia 62 

Científica, TC02PG - Tecnologia para Conversão de Energia e IE01PG - 63 

Instrumentação Eletro-Eletrônica, totalizando dez créditos. Apresentado o parecer, os 64 

membros do Colegiado Delegado decidiram aprová-lo por unanimidade. 4 – Solicitação 65 

de validação de disciplinas dos discentes: Osmar Oliveira Braz Junior, Yuri Santa Rosa 66 

Nassar dos Santos, Nathalia Alves da Cruz e Hélio Salomão Pesanhane. As solicitações 67 

de validação de disciplinas dos discentes Osmar Oliveira Braz Junior e Yuri Santa Rosa 68 

Nassar dos Santos foram relatadas pelo professor Rafael de Santiago. Em relação à 69 

solicitação do discente Osmar Oliveira Braz Junior, o relator apresentou parecer 70 

favorável à validação dos créditos de cinco disciplinas (Aplicação de Redes 71 

Conexionistas - EPS3654, Qualidade de Software - EPS365927, Processo de 72 

Desenvolvimento de Software com UML - EPS3739, Redes Conexionistas - EPS3651 e 73 

Sistemas Inteligentes Multiagentes - EPS365923) cursadas no Programa de Pós-74 

graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 75 

totalizando quinze créditos validados. No que se refere à solicitação do discente Yuri 76 

Santa Rosa Nassar dos Santos, o relator também apresentou parecer favorável 77 

àvalidação das disciplinas Inteligência Computacional (PPGEE0130), Metodologia 78 

Científica (PPGCC0108), Projeto e Análise de Algoritmos (PPGCC0107), Teoria da 79 

Computação (PPGCC0030), Tópicos Especiais em Computação: Aprendizado de 80 

Máquina, cursadas no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da 81 

Universidade Federal do Pará, totalizando dezoito créditos. O relator também se 82 

manifestou favorável à solicitação de dispensa de cursar as disciplinas Metodologia da 83 

Pesquisa em Ciência da Computação (INE410111), Projeto e Análise de Algoritmos 84 

(INE410104), Teoria da Computação (INE410113) deste Programa, por ter considerado 85 

que seus conteúdos são cobertos, respectivametne, pelos conteúdos das disciplinas 86 

Metodologia Científica (PPGCC0108), Projeto e Análise de Algoritmos (PPGCC0107), 87 

Teoria da Computação (PPGCC0030) cursadas pelo discente no Programa de Pós-88 



 

Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará. Colocados em 89 

votação, os dois pareceres foram aprovados por unanimidade. Na sequência, foram 90 

analisadas as solicitações de validação de disciplinas dos discentes Nathalia Alves da 91 

Cruz e Hélio Salomão Pesânhane. Ambas as solicitações foram relatadas pelo professor 92 

Mauro Roisenberg. A discente Nathalia Alves da Cruz solicitou a validação de oito 93 

disciplinas, sendo seis delas cursadas durante o mestrado realizado no PPGCC e duas 94 

cursadas no Programa de Pós-graduação em Métodos e Gestão em Avaliação 95 

(PPGMGA). Em seu parecer, o professor Mauro Roisenberg salientou que as disciplinas 96 

cursadas no PPGCC necessitam apenas da concordância do orientador para serem 97 

validadas, conforme estabelece o § 1º do artigo 14 do Regulamento do PPGCC. Por 98 

outro lado, em relação às duas disciplinas cursadas no PPGMGA, o relator afirmou que, 99 

por se tratar de disciplinas cursadas em curso de Pós-graduação lato sensu,  podem ser 100 

validados até 3 (três) créditos, embora a discente tenha solicitado a validação de duas 101 

disciplinas totalizando 6 (seis) créditos ao todo. Deste modo, o relator apresentou 102 

parecer favorável à validação de todas as disciplinas cursadas no PPGCC, bem como à 103 

validação de 3 (três) créditos referentes às disciplinas cursadas no PPGMGA. Por sua 104 

vez, o discente Hélio Salomão Pesânhane solicitou a validação de créditos de doze 105 

disciplinas cursadas na Universidade do Aveiro. Em seu parecer sobre esta solicitação, o 106 

professor Mauro Roisenberg apontou que foram apresentadas as ementas de apenas 7 107 

(sete) das 12 (doze) disciplinas a serem validadas e que no material fornecido pelo aluno 108 

não constavam informações como: critério de aprovação das disciplinas cursadas, carga 109 

horária total das disciplinas e número de créditos das mesmas. Deste modo, o relator 110 

solicitou ao aluno que seja anexada ao processo documentação contendo as informações 111 

faltantes. Em votação, o Colegiado Delegado aprovou o teor dos dois pareceres por 112 

unanimidade. 5 – Solicitação de adesão ao Programa de Serviços Voluntários do 113 

professor Ricardo Azambuja Silveira. O professor Ricardo Azambuja Silveira ingressou 114 

com pedido de adesão ao Programa de Serviço Voluntário de Servidor Aposentado da 115 

UFSC por meio do Processo 23080.011364/2019-96. Inicialmente, sua solicitação foi 116 

encaminhada à apreciação da Câmara de Administração do Departamento de 117 

Informática e Estatística que a aprovou por unanimidade, conforme ata anexa ao 118 

processo. Posteriormente, a solicitação foi encaminhada para a apreciação deste 119 

Colegiado Delegado, uma vez que o professor Ricardo Azambuja Silveira deseja 120 

continuar atuando como docente permanente do PPGCC. Consta no Plano de Trabalho 121 

apresentado pelo professor Ricardo Azambuja Silveira o desenvolvimento das seguintes 122 

atividades no âmbito do PPGCC: orientação e coorientação de alunos de mestrado e 123 

doutorado; participação em bancas de defesas de dissertações de mestrado e teses de 124 

doutorado; participação como docente em disciplinas; participação em comissões e 125 

colegiados, quando for solicitado pela coordenação.  O professor Frank Augusto 126 

Siqueira, relator da solicitação, apresentou parecer favorável à adesão do professor 127 

Ricardo Azambuja ao Programa de Serviço Voluntário da UFSC. Em votação, os 128 

membros do Colegiado Delegado aprovaram o referido parecer por unanimidade. 6 – 129 

Avaliação do Relatório Parcial de Estágio Pós-doutoral do bolsista Jorge Werner 130 

(01/07/2018 a 31/12/2018). O parecer sobre o Relatório Parcial de Estágio Pós-doutoral 131 

do bolsista Jorge Werner foi elaborado pelo professor José Luís Almada Güntzel. Em 132 

sua manifestação, o relator apresentou parecer favorável à aprovação do relatório parcial 133 

de atividades apresentado. Ao final do parecer, o professor José Luís Almada Güntzel 134 

recomendou que, nos meses que restam de bolsa, o bolsista concentre seus esforços na 135 

preparação de publicações em veículos de maior impacto e, especialmente, em 136 

periódico(s) qualificado(s). Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7 – 137 

Solicitação de descredenciamento do Programa do professor Ricardo Alexandre 138 



 

Reinaldo de Moraes. Em caráter informativo, o presidente comunicou aos membros 139 

presentes a solicitação de descredenciamento do Programa do professor Ricardo 140 

Alexandre Reinaldo de Moraes, enviada à secretaria do PPGCC no dia 20 de fevereiro 141 

de 2019. Nada havendo a deliberar, seguiu-se para a apreciação do próximo item de 142 

pauta. 8 – Consulta sobre a possibilidade de que palestras e defesas assistidas pelos 143 

alunos através de sistema de áudio e vídeo em tempo real possam ser contabilizadas 144 

como participação em seminários. Em e-mail encaminhado à coordenadoria do PPGCC, 145 

a discente Taciane Martimiano solicitou a realização de uma consulta ao Colegiado 146 

Delegado sobre a possibilidade de palestras e defesas assistidas através de sistema de 147 

áudio e vídeo em tempo real serem contabilizadas como participações em seminários. 148 

Ao apreciar o tema, os membros do Colegiado Delegado consideraram a proposta como 149 

válida, mas ressaltaram que, no momento, o Programa não dispõe de infraestrutura e 150 

mecanismos de validação de presença adequados que viabilizem a implantação da 151 

proposta. Ademais, o Colegiado Delegado se colocou à disposição para receber uma 152 

proposta detalhada sobre o tema, contendo os requisitos necessários para que os 153 

seminários sejam contabilizados e os mecanismos que seriam utilizados para a 154 

validação de presença nestas atividades. 9 – Aprovação do calendário de reuniões 2019. 155 

O presidente desta reunião e coordenador do PPGCC, professor José Luís Almada 156 

Güntzel, apresentou aos membros do Colegiado Delegado a proposta do calendário de 157 

reuniões para 2019. Foram sugeridas as seguintes datas: 01 de abril, 29 de abril 158 

(possivelmente, apreciação do edital de seleção 2019.2), 27 de maio, 24 de junho, 29 de 159 

julho, 26 de agosto, 30 de setembro (possivelmente, apreciação do edital de seleção 160 

2020.1), 28 de outubro, 25 de novembro e 09 de dezembro. Em seguida, a proposta do 161 

calendário de reuniões para 2019 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 162 

10 – Aprovação das datas da Semana Acadêmica de 2019/1. O coordenador do PPGCC, 163 

professor José Luís Almada Güntzel, trouxe a proposta, previamente encaminhada por 164 

e-mail, de que a Semana Acadêmica de 2019/1 seja realizada entre os dias 10 e 14 de 165 

junho de 2019. Em votação, os membros do Colegiado Delegado aprovaram a proposta 166 

por unanimidade. 11 – Uso dos recursos PROAP. A CAPES encaminhou à PROPG, 167 

através do Ofício Circular nº 6/2019-DPB/CAPES, a informação da concessão de 168 

recursos de custeio para 2019 dos Programas de Pós-Graduação da UFSC vinculados ao 169 

Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP e do Programa Nacional de Pós-170 

Doutorado - PNPD. De acordo com o Anexo II do referido Ofício, o PPGCC possui, 171 

para o ano de 2019, os seguintes valores para custeio: R$ 65.918,45 para o PROAP e R$ 172 

2.600,00 para o PNPD/CAPES. Após apresentar estes dados, o presidente desta reunião 173 

e coordenador do PPGCC, professor José Luís Almada Güntzel, colocou em discussão 174 

qual destinação deveria ser dada a estes recursos, uma vez que o Programa deve 175 

apresentar à PROPG um plano de trabalho contendo a previsão gastos. Após discussão, 176 

o Colegiado Delegado aprovou por unanimidade a distribuição dos recursos PROAP 177 

disponíveis da seguinte maneira: R$ 60.918,45 para participação de professores, 178 

pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no 179 

exterior; R$ 5.000,00 para participação de convidados externos em atividades científico-180 

acadêmicas no país. 12 – Assuntos gerais. O presidente informou que deverá ser 181 

indicado um novo nome para compor a Comissão de Seleção, tendo em vista a saída do 182 

professor Roberto Willrich e a necessidade de elaboração do Edital de Processo Seletivo 183 

para 2019/2. Além disso, o presidente lembrou aos membros presentes que deverá 184 

ocorrer, até o mês de maio 2019, a eleição de novos membros discentes do Colegiado 185 

Delegado e sugeriu aos representantes discentes que procurem se articular com outros 186 

colegas para compor chapas, dispensando assim a necessidade de sorteio. Ato contínuo, 187 

o presidente agradeceu a presença de todos e, às dezesseis horas e trinta e oito minutos, 188 



 

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Ivan Ferraz Lemke, secretário do 189 

PPGCC, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e 190 

demais membros. Florianópolis, 1º de abril de 2019.  191 
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