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Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta 1 

e cinco minutos, na sala 105 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. Ato contínuo, o presidente submeteu à apreciação a ordem do dia, conforme 8 

detalhado a seguir. 1 – Ata da reunião do dia 1º de abril de 2019. Após apreciação, a 9 

referida ata foi aprovada por unanimidade. 2 – Retificação de decisão sobre validação 10 

de disciplinas do mestrado em “Métodos e Gestão em Avaliação” (PPGMGA), referente 11 

à solicitação da discente Nathália da Cruz Alves. Visando retificar decisão sobre 12 

validação de disciplinas tomada por este Colegiado, em reunião ordinária realizada em 13 

1º de abril de 2019, o presidente ressaltou o equívoco de se ter considerado o Mestrado 14 

Profissional em Métodos e Gestão em Avaliação (PPGMGA) como sendo um Programa 15 

de Pós-graduação lato sensu, quando, na verdade, o Programa é stricto sensu. Deste 16 

modo, o presidente propôs a invalidação da decisão anterior, segundo a qual a discente 17 

teria direito de validar apenas 3 (três) créditos de um total de 6 (seis) cursados em 18 

disciplinas do PPGMGA. Assim sendo, o presidente encaminhou a proposta de 19 

validação dos 6 (seis) créditos cursados pela discente. Em votação a retificação da 20 

decisão foi aprovada por unanimidade. 3 – Decisão ad referendum de: a) Aprovação de 21 

autorização de acúmulo de bolsa do discente Thiago Henrique Lemos Fonseca. b) 22 

Nomeação de banca examinadora de defesa de mestrado do discente Alyson Deives 23 

Pereira. c) Aprovação da nova composição da Comissão de Seleção. Após análise e 24 

aprovação pela Comissão de Bolsas do PPGCC, o presidente encaminhou para 25 

homologação do Colegiado Delegado a autorização de acúmulo de bolsa do discente 26 

Thiago Henrique Lemos Fonseca. Em votação, a autorização foi homologada por 27 

unanimidade. Em seguida, o presidente relembrou aos membros que a aprovação ad 28 

referendum de que trata a “alínea b” deste item de pauta foi previamente avaliada pela 29 

Comissão de Defesas do PPGCC e enviada por e-mail para apreciação por este 30 

Colegiado. Não tendo havido manifestações contrárias, a defesa ocorreu com a 31 

formação detalhada a seguir. Banca examinadora da defesa de mestrado do discente 32 

Alyson Deives Pereira: Henrique Cota de Freitas, da Pontifícia Universidade Católica 33 

de Minas Gerais, Frank Augusto Siqueira e Patricia Della Méa Plentz, ambos do 34 

PPGCC/UFSC, sob a presidência do professor Márcio Bastos Castro. Nada havendo a 35 

contestar, os membros homologaram por unanimidade a formação da banca 36 

examinadora descrita acima. Dando continuidade, passou-se para o próximo item de 37 

pauta. Em consulta realizada por e-mail aos membros do Colegiado Delegado, no dia 38 



 

24/04/2019, o coordenador do PPGCC, professor José Luís Almada Güntzel, apresentou 39 

as seguintes propostas de alteração para a Comissão de Seleção do PPGCC: a) 40 

substituição do professor Ronaldo dos Santos Mello pelo professor Frank Augusto 41 

Siqueira e substituição do professor Roberto Willrich pelo professor Renato Fileto, com 42 

o professor Frank Augusto Siqueira assumindo a presidência da Comissão. b) realização 43 

de um rodízio de membros, com cada membro permanecendo por três semestres 44 

consecutivos. Durante a consulta, os membros do Colegiado Delegado manifestaram-se 45 

favoravelmente às mudanças. Ao deliberar sobre o tema, o Colegiado sugeriu que a 46 

Comissão de Seleção dispusesse de membros suplentes e, ato contínuo, sugeriu os 47 

nomes dos professores Roberto Willrich e Ronaldo dos Santos Mello para tal função. 48 

Em votação, os membros do Colegiado homologaram por unanimidade a nova 49 

composição da Comissão de Seleção. 4 – Composição da Comissão de Defesas: 50 

substituição do professor Ricardo Azambuja Silveira. Em razão da aposentadoria do 51 

professor Ricardo Azambuja Silveira, e tendo em mente que o processo de Adesão ao 52 

Serviço Voluntário do referido professor ainda está em tramitação, o coordenador do 53 

PPGCC e presidente deste Colegiado, professor José Luís Almada Güntzel, sugeriu a 54 

substituição do referido professor na Comissão de Defesas. Para substituí-lo foi 55 

convidado o professor Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo que prontamente aceitou. 56 

A proposta de alteração na composição da Comissão de Defesas foi submetida à 57 

votação e aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Delegado. Desta 58 

forma, a Comissão de Defesas passou a ser composta pelos seguintes membros: 59 

Christiane Anneliese Gresse von Wangenheim, Ronaldo dos Santos Mello e Douglas 60 

Dyllon Jeronimo de Macedo. Por fim, o Colegiado Delegado deliberou que os membros 61 

da Comissão de Defesas deverão decidir internamente quem presidirá a Comissão. 5 – 62 

Apreciação e aprovação do Edital de Seleção para ingresso em 2019/2. A apresentação 63 

dos principais pontos do Edital de Seleção coube ao presidente da Comissão de Seleção, 64 

professor Frank Augusto Siqueira. Após apreciação, o referido edital, elaborado com 65 

base nos parâmetros citados no Memorando Circular N.º 012 /PROPG/2018, de 24 de 66 

agosto de 2018, foi aprovado por unanimidade. 6 – Solicitação de escrita de dissertação 67 

em língua inglesa do discente André Beims Bräscher. O presidente realizou a leitura da 68 

solicitação de escrita de dissertação em língua inglesa do discente André Beims 69 

Bräscher. Em votação, os membros aprovaram a solicitação por unanimidade. 7 – 70 

Solicitação de 1ª prorrogação de mestrado dos discentes: Hallan Medeiros e Márcio 71 

Monteiro. A relatoria das duas solicitações ficou a cargo do professor Alex Sandro 72 

Roschildt Pinto. Em relação à solicitação de prorrogação do discente Márcio Monteiro, 73 

o relator apresentou parecer favorável, argumentando que o discente apresentou 74 

documentação comprovando o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo 75 

Regulamento do PPGCC. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Ao 76 

analisar a solicitação de prorrogação do discente Hallan Medeiros, o relator apresentou 77 

parecer contrário à concessão da prorrogação de prazo, tendo em vista que o discente 78 

não havia integralizado, até o presente momento, todos os créditos exigidos em 79 

disciplinas, sendo este um dos requisitos exigidos pelo Regulamento do PPGCC para 80 

conceder a prorrogação de prazo. Ao apreciar o parecer, os membros do Colegiado 81 

Delegado ressaltaram que o aluno cumpriu todos os demais requisitos e, além disso, 82 

demonstrou estar matriculado no semestre corrente em uma disciplina de três créditos, 83 

bastando a aprovação na mesma para a integralização dos dezoito créditos necessários. 84 

Deste modo, os membros do Colegiado Delegado decidiram pela rejeição ao parecer do 85 

professor Alex Sandro Roschildt Pinto. Em seguida, a professora Carina Friedrich 86 

Dorneles apresentou parecer substitutivo de teor favorável à solicitação de prorrogação. 87 

Em votação, o parecer substitutivo foi aprovado pela maioria dos membros. 8 – 88 



 

Solicitação de 1ª prorrogação de doutorado dos discentes: Thiago Rateke e Douglas 89 

Hiura Longo. Coube ao professor Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo relatar as duas 90 

solicitações. O relator apresentou parecer favorável às solicitações de prorrogação de 91 

prazo dos discentes Thiago Rateke e Douglas Hiura Longo. Em votação, os pareceres 92 

foram aprovados por unanimidade. 9 – Indicação de Comissão de Seleção para o Prêmio 93 

CAPES de tese. Foram indicados para compor a Comissão de Seleção para o Prêmio 94 

CAPES de tese os seguintes professores: Rafael de Santiago, Luiz Cláudio Villar dos 95 

Santos e Vania Bogorny (presidente). Em votação, os membros do Colegiado Delegado 96 

aprovaram a composição da Comissão por unanimidade. 10 – Solicitação de criação de 97 

disciplina “Wireless Networks”, encaminhada pelo professor Alex Sandro Roschildt 98 

Pinto. A pedido da relatora da solicitação, o item foi retirado de pauta para a obtenção 99 

de maiores informações sobre a proposta da disciplina junto ao professor solicitante. 11 100 

– Manifestação do Colegiado Delegado sobre a continuidade do credenciamento do 101 

professor Mário Antônio Ribeiro Dantas. Tendo em vista que o processo de 102 

credenciamento do professor Mário Antônio Ribeiro Dantas continua tramitando pelos 103 

 setores administrativos da Universidade, este item de pauta tornou-se meramente 104 

informativo. Desta forma, o presidente comunicou aos membros do Colegiado que o 105 

processo obteve parecer favorável da PROPG e que, neste momento, a Coordenadoria 106 

do PPGCC está aguardando manifestação da Coordenadoria de Projetos e Convênios da 107 

UFSC. 12 – Assuntos gerais. O presidente deste Colegiado, professor José Luís Almada 108 

Güntzel, informou aos membros presentes que, até o momento, os recursos PROAP 109 

ainda não foram liberados. Além disso, o presidente comunicou que os pagamentos de 110 

inscrições em eventos para docentes ficarão a cargo da PRODEGESP e não mais sob a 111 

responsabilidade da PROPG. Ato contínuo, o presidente agradeceu a presença de todos 112 

e, às dezesseis horas e três minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu 113 

Ivan Ferraz Lemke, secretário do PPGCC, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 114 

assinada pelo senhor presidente e demais membros. Florianópolis, 29 de abril de 2019.  115 

 

 

 

          

José Luís Almada Güntzel  Vânia Bogorny 

 

 

Carina Friedrich Dorneles 

 

 

 Carla Merkle Westphall 

 

   

Frank Augusto Siqueira 

 

 

 

 Márcio Bastos Castro 

 

Mauro Roisenberg 

 

 Lucas Pandolfo Perin  

 

  

 


