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Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala 106 do 1 

Departamento de Informática e Estatística (INE), reuniu-se o Colegiado Delegado do 2 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC). Os membros foram 3 

convocados por meio do Memorando-Circular n.º 10/2015-PPGCC e compareceram 4 

aqueles que assinaram a lista de presença anexa a esta ata. Havendo quórum, o 5 

presidente, professor Ronaldo dos Santos Mello, deu por aberta a sessão e passou à 6 

apreciação do item de pauta.  7 

 8 

1. Solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro de Gustavo Mello 9 
Machado. A presidência informou que a comissão nomeada para analisar a solicitação 10 

constante do processo nº. 23080.051378/2015-19, composta pelos professores, 11 

doutores, Carlos Becker Westphall, Márcio Bastos Castro e Laércio Lima Pilla, se 12 

posicionou favorável ao atendimento do pedido de reconhecimento de diploma de 13 

doutor em Ciências Naturais, do senhor Gustavo Mello Machado, emitido pela 14 

Universidade de Stuttgart, Alemanha.  15 

 16 

Em seguida procedeu à leitura do parecer elaborado pela comissão ressaltando que:  17 

a) a tese de doutorado apresenta estrutura similar ao que é adotada nos programas de 18 

pós-graduação da UFSC;  19 

b) o estudo realizado possui mérito científico que pode ser comprovado pela 20 

qualificação das publicações em eventos resultantes da tese, de acordo com o Qualis 21 

CAPES da Ciência da Computação: uma publicação PA2 e uma publicação EB1, 22 

cumprindo assim os requisitos de publicações conforme as regras do PPGCC;  23 

c) o estudo realizado apresenta o uso adequado do referencial teórico, o rigor 24 

metodológico empregado na investigação, a argumentação teórica adotada na análise 25 

dos dados e a coerência das evidências encontradas com as conclusões.  26 

 27 

A presença destes requisitos é obrigatória para a aprovação de teses na UFSC.  28 

 29 

Em votação, os membros aprovaram por unanimidade o parecer apresentado pela 30 

comissão e, consequentemente, a recomendação do deferimento do pedido de 31 

reconhecimento do título de doutor em Ciências Naturais, do senhor Gustavo Mello 32 

Machado.  33 

 34 

Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e, às 35 

quinze horas e oito minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi 36 

lavrada a presente ata. Florianópolis, 3 de novembro de 2015. 37 

 
 
 
            


