
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO TECNOLÓGICO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
ATA N.° 145 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO 

 
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às treze horas e cinquenta 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). Os membros foram convocados por meio do Memorando-Circular n.º 4 

7/2015-PPGCC e compareceram aqueles que assinaram a lista de presença anexa a esta 5 

ata. Havendo quórum, o presidente, professor Ronaldo dos Santos Mello, deu por aberta 6 

a sessão e passou à apreciação dos itens de pauta. 1. Ata da reunião do dia 6 de julho de 7 

2015. Após análise, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Homologação de decisão ad 8 

referendum de nomeação de banca examinadora de defesa de mestrado do aluno 9 

Douglas Hiura Longo. O presidente informou que a indicação de docentes para 10 

composição da banca foi avaliada pela comissão de defesas e nomeada ad referendum 11 

pela coordenação, visto que não houve reunião antes da data marcada para a defesa. Em 12 

votação, os membros aprovaram, por unanimidade, a homologação da nomeação da 13 

banca do aluno Douglas Hiura Longo, conforme segue: Marcelo Soares Pimenta, da 14 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Raul Sidnei Wazlawick e 15 

Ricardo Pereira e Silva, ambos do PPGCC/UFSC, sob a presidência da professora 16 

Patricia Vilain. 3. Definição de banca examinadora da defesa dos mestrandos: Filipe 17 

Roberto Silva e Felipe Pinto da Silva. A presidência informou que essas duas defesas 18 

ocorrerão no mês de setembro e que a comissão de defesas avaliou e aprovou os 19 

pedidos. Em votação, os membros aprovaram por unanimidade a composição da banca 20 

examinadora das defesas conforme listado a seguir: a) Felipe Pinto da Silva: José 21 

Antonio Fernandes Macêdo, da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fernando José 22 

Brás, do Instituto Federal Catarinense (IFC – Campus Araquari) e Vania Bogorny, do 23 

PPGCC/UFSC, sob a presidência do orientador do trabalho, professor Renato Fileto; e 24 

b) Filipe Roberto Silva: Denio Duarte, da Universidade Federal da Fronteira Sul 25 

(UFFS), Frank Augusto Siqueira e Carina Friedrich Dorneles, ambos do PPGCC/UFSC, 26 

sob a presidência do orientador do trabalho, professor Ronaldo dos Santos Mello. 4. 27 

Trancamento de matrícula feita pelos alunos Alex Pinho Magalhães, Daniel Priori, 28 

Fernando Achylles Dettoni e Gabriel Garcia Gava. A presidência informou que as 29 

solicitações de trancamento do curso foram feitas pelos alunos por meio de 30 

requerimento fundamentado e possuem a concordância do orientador. Acrescentou que 31 

os alunos Alex e Daniel solicitaram trancamento por seis meses e Fernando e Gabriel 32 

por doze meses. Considerando que os alunos Alex Pinho Magalhães (aluno de 33 

doutorado) e Daniel Priori (aluno de mestrado) solicitaram trancamento por motivo de 34 

saúde, o colegiado aprovou o trancamento por um período de seis meses. Ato contínuo, 35 

negou o pedido do doutorando Fernando Achylles Dettoni por considerar insuficiente e 36 

infundada a justificativa apresentada, e aprovou o trancamento por seis meses para o 37 

mestrando Gabriel Garcia Gava recomendando que o aluno se programe para retornar 38 

às atividades acadêmicas após o término desse período. 5. Coorientação para os alunos 39 

Allan Renato Sabino, Taciane Martimiano e Douglas Simões Silva. As solicitações 40 

foram analisadas pelo professor José Luís Almada Güntzel que, com base nas 41 



 

justificativas apresentadas pelos orientadores dos alunos em questão e considerando que 42 

as solicitações estão de acordo com a legislação em vigor, se manifestou favorável à 43 

aprovação dos pedidos. Ressaltou que os professores indicados como coorientadores 44 

são professores pertencentes ao quadro deste Departamento e já coorientam ou 45 

coorientaram alunos de mestrado do PPGCC. Acrescentou que o orientador dos alunos 46 

Taciane e Douglas, professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, encontra-se em 47 

licença para pós-doutorado no exterior. Dessa forma, a presença de um coorientador no 48 

dia a dia dos alunos permitirá um melhor acompanhamento do trabalho. Com base no 49 

parecer apresentado pelo relator, o colegiado aprovou, por unanimidade, a coorientação 50 

do aluno Allan Renato Sabino pelo professor Elder Rizzon Santos, bem como a 51 

coorientação dos alunos Taciane Martimiano e Douglas Simões Silva pelo professor 52 

Jean Everson Martina, a contar da data desta reunião. 6. Prorrogação de prazo do curso 53 

dos alunos: Altieres Del Sent, Gabriel Barreto Moura, Leandro Quibem Magnabosco, 54 

Mauricio Simões de Oliveira, Ricardo Gil Belther Nabo, Paulo Rogerio de Pinho Filho 55 

e Sanjay Formighieri. O professor Ricardo Azambuja Silveira, responsável por analisar 56 

os processos de solicitação de prorrogação de prazo, informou que os referidos alunos 57 

cumpriram todos os requisitos estabelecidos na legislação em vigor e, portanto, se 58 

manifestou favorável à aprovação das solicitações. Em seguida, considerando a 59 

avaliação feita pelo relator, os membros aprovaram por unanimidade a segunda 60 

prorrogação de prazo para os alunos Altieres Del Sent, Gabriel Barreto Moura, Leandro 61 

Quibem Magnabosco, Mauricio Simões de Oliveira, Ricardo Gil Belther Nabo, Paulo 62 

Rogerio de Pinho Filho e Sanjay Formighieri, por um período de seis meses. 7. 63 

Validação de disciplina cursada pelo aluno Humberto José de Sousa. O colegiado 64 

aprovou, por unanimidade, a validação da disciplina DAS660600 – Redes de 65 

Comunicação para Controle e Automação Industrial, com três créditos, cursada pelo 66 

aluno de mestrado Humberto José de Sousa e requerida em concordância com o 67 

professor orientador. 8. Planos de trabalho para matrícula em estágio de docência 68 

2015/2: Juarez Angelo Piazza Sacenti, Jhonatan Alves, Darlan Anschau, Mateus de 69 

Oliveira Barragana, Eduardo Jorge da Rosa Bürgel, Ivan Luiz Salvadori, Giani Petri, 70 

Gabriel Arthur Gerber Andrade, André Salvaro Furtado, Gabriel Garcia Becker, Daniel 71 

Presser, Mateus Felipe Freitas, Eduardo Camilo Inácio, Felipe Born de Jesus, Douglas 72 

Simões Silva, Taciane Martimiano, Thiago Rateke, Luís Eduardo Ramos de Carvalho e 73 

Douglas Hiura Longo. O presidente informou que os referidos planos de trabalho foram 74 

analisados e aprovados pela Câmara de Ensino da Graduação e que, em seu parecer, o 75 

presidente da Câmara, professor Elder Rizzon, relatou que os planos apresentados 76 

descrevem que os estagiários assumirão entre trinta e três e cinquenta por cento das 77 

aulas previstas para a disciplina escolhida, os planos de ensino das disciplinas preveem 78 

estagiários de docência e as atividades propostas estão de acordo com a Resolução N.º 79 

44/CPG/2010 e com o Regimento do PPGCC. Em seguida, os membros aprovaram, por 80 

unanimidade, os planos de trabalho para realização de Estágio de Docência no segundo 81 

semestre de dois mil e quinze dos alunos citados neste item de pauta. 9. Relatório final 82 

de atividades desenvolvidas pelo estagiário de pós-doutorado Lucas Francisco Wanner. 83 

O professor Ronaldo Mello relatou que o estagiário encerrou suas atividades como 84 

estagiário de pós-doutorado em trinta e um de julho de dois mil e quinze e apresentou o 85 

relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, juntamente como a produção 86 

intelectual resultante. Em seguida, informou que o supervisor do estágio, professor 87 

Antônio Augusto Medeiros Fröhlich, emitiu parecer positivo em relação às atividades 88 

desenvolvidas pelo estagiário. Considerando o exposto, os membros aprovaram por 89 

unanimidade o relatório final do estagiário de pós-doutorado Lucas Francisco Wanner 90 

no Programa e o encaminhamento do processo à Pró-Reitoria de Pós-Graduação para 91 



 

emissão de certificado. 10. Habilitação do professor Ricardo Azambuja Silveira para 92 

orientação de doutorado. A professora Carina Friedrich Dornelles informou que a 93 

solicitação foi analisada e aprovada pela comissão de produção científica, visto que o 94 

docente cumpriu todos os requisitos estabelecidos e apresentou aceite de publicação de 95 

artigo em qualis periódico B2. Em votação, o colegiado aprovou por unanimidade a 96 

habilitação do professor Ricardo Azambuja Silveira como orientador de doutorado, 97 

classificando-o no grupo D3. 11. Assuntos gerais. O professor José Luís Almada 98 

Güntzel apresentou os informes sobre a reunião da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 99 

ocorrida no dia vinte e sete de agosto de dois mil e quinze, enfatizando que a 100 

coordenação deve reforçar a importância da participação do corpo discente na pesquisa 101 

a ser preenchida por meio de questionário disponível no Controle Acadêmico da Pós-102 

Graduação (CAPG). Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente agradeceu a 103 

presença de todos e, às quinze horas e cinquenta e oito minutos, deu por encerrada a 104 

sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata. Florianópolis, 24 de agosto de 105 

2015. 106 

 
 


