
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

ATA N.° 140 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO 
 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às treze horas e quarenta e 1 

sete minutos, na sala 106 do Departamento de Informática e Estatística, reuniu-se o 2 

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 

14/2014-PPGCC e compareceram aqueles que assinaram a lista de presença anexa a 5 

esta ata. Havendo quorum, o presidente da sessão, professor Ronaldo dos Santos Mello, 6 

deu por aberta a sessão e passou à apreciação dos itens de pauta. 1. Ata da reunião do 7 

dia 7 de novembro de 2014. Após correções de gramática e complementos sugeridos 8 

pelo professor José Luís Almada Güntzel, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. 9 

Solicitação de prorrogação de prazo. 1ª prorrogação: Thais Bardini Idalino; 2ª 10 

Prorrogação: Diogo Phelipe Busanell da Silva e Gustavo Souza Banegas. O relator, 11 

professor Ricardo Silveira, informou que os três alunos cumpriram todos os requisitos 12 

estipulados na Resolução Nº 01/PPGCC/2010, de 5 de abril de 2010 que dispõe sobre as 13 

regras para prorrogação de prazo do curso e, portanto, se manifestou  favorável à 14 

aprovação. Em votação, os membros aprovaram por unanimidade a prorrogação de 15 

prazo dos alunos Thaís, Diogo e Gustavo por um período de seis meses. 3. Definição de 16 

banca examinadora da defesa de Ademar Crotti Junior, Diego Garcia Rodrigues, Rafael 17 

Weingärtner e Rita de Cássia Cazu Soldi e Exame de Qualificação de Doutorado de 18 

Guilherme Arthur Geronimo e Rafael de Souza Mendes. O presidente informou que as 19 

indicações de docentes para formação das bancas foram avaliadas e aprovadas pela 20 

comissão de defesas, que condicionou a defesa do aluno Ademar Crotti Junior à 21 

conclusão, até dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, da atividade “Seminários”, 22 

visto que o aluno deveria ter cumprido quinze horas de participação em eventos 23 

promovidos pelo PPGCC/UFSC e até a data de agendamento da defesa tinha 24 

computado apenas doze horas. Em votação, os membros aprovaram por unanimidade as 25 

decisões tomadas pela comissão de defesas e as bancas examinadoras das defesas de 26 

mestrado e exame de qualificação de doutorado listadas a seguir terão a seguinte 27 

composição: Banca da defesa do mestrando Ademar Crotti Junior: Rosa Maria Viccari, 28 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mauro Roisenberg, do 29 

PPGCC/UFSC e Paulo José de Freitas Filho, do PPGCC/UFSC, sob a presidência da 30 

orientadora do trabalho, professora Silvia Modesto Nassar; Banca da defesa do 31 

mestrando Diego Garcia Rodrigues: Rosa Maria Viccari, da Universidade Federal do 32 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Silvia Modesto Nassar do PPGCC/UFSC e Paulo José de 33 

Freitas Filho do PPGCC/UFSC, sob a presidência do orientador do trabalho, professor 34 

Mauro Roisenberg; Banca da defesa do mestrando Rafael Weingärtner: Aldri Luiz dos 35 

Santos, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Patricia Della Méa Plentz, do 36 

PPGCC/UFSC e Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, do PPGCC/UFSC, sob a 37 

presidência da orientadora do trabalho, professora Carla Merkle Westphall; Banca da 38 

defesa da mestranda Rita de Cássia Cazu Soldi: Leandro Buss Becker, do Departamento 39 

de Automação e Sistemas (DAS/UFSC), Mario Antonio Ribeiro Dantas, do 40 

PPGCC/UFSC e Ricardo Pereira e Silva, do PPGCC/UFSC, sob a presidência do 41 

orientador do trabalho, professor Antônio Augusto Medeiros Fröhlich; Exame de 42 



 

Qualificação do doutorado Guilherme Arthur Geronimo: Lisandro Zambenedetti 43 

Granville, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Luciano Paschoal 44 

Gaspary, também da UFRGS e Mario Antonio Ribeiro Dantas, do PPGCC/UFSC, sob a 45 

presidência do orientador do trabalho, professor Carlos Becker Westphall; Exame de 46 

Qualificação do doutorado Rafael de Souza Mendes: Aldri Luiz dos Santos, da 47 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Alfredo Goldman vel Lejbman, da 48 

Universidade de São Paulo (USP) e Roberto Willrich, do PPGCC/UFSC, sob a 49 

presidência do orientador do trabalho, professor Carlos Becker Westphall. 4. 50 

Requerimento de redação da dissertação da aluna Thaís Bardini Idalino em inglês. A 51 

análise foi feita pelo professor Ronaldo Mello que se manifestou favorável ao pedido 52 

justificando que a aluna Thaís Idalino atende aos requisitos necessários para que a 53 

dissertação seja escrita em língua estrangeira. Ressaltou que o orientador da aluna, 54 

professor Ricardo Felipe Custódio, informou que a pesquisa está sendo desenvolvida no 55 

âmbito do Projeto de Trabalho referente à uma bolsa na modalidade Pesquisador 56 

Visitante Especial (PVE) em nome do professor Daniel Panario, da Carleton University 57 

(Canadá). E, por fim, acrescentou que a aluna está sendo coorientada pela professora 58 

Lucia Moura da University of Ottawa, também no Canadá. Em votação, a solicitação 59 

foi aprovada por unanimidade e, portanto, a aluna Thaís Bardini Idalino está autorizada 60 

a redigir sua dissertação no idioma Inglês, observado o disposto no artigo 54 da 61 

Resolução N.º 05/CUn/2010, de 27 de abril de 2010. 5. Solicitação de troca de 62 

orientador feita pelos alunos Alexandre Augusto Flores e André Salvaro Furtado. O 63 

presidente informou que os alunos em questão entregaram um requerimento contendo a 64 

concordância do atual e futuro orientador e que estes possuem vagas de orientação. Em 65 

votação, as solicitações de troca de orientação foram aprovadas por unanimidade e, 66 

portanto, o novo orientador dos alunos Alexandre Augusto Flores e André Salvaro 67 

Furtado são, respectivamente, os professores Carlos Becker Westphall e Vania 68 

Bogorny. 6. Solicitação de coorientação para os alunos Lucas Boppré Niehues e Lucas 69 

Pandolfo Perin. O professor Ricardo Felipe Custódio, orientador dos alunos Lucas 70 

Niehues e Lucas Perin, solicitou que eles sejam coorientados pelo professor Daniel 71 

Panario, da Universidade de Carleton (Canadá). O relator da solicitação, professor José 72 

Luís Almada Güntzel, informou que a solicitação atende aos requisitos estabelecidos 73 

pelo Colegiado Pleno do PPGCC (reunido em vinte e dois de setembro de dois mil e 74 

quatorze) e que, com base na justificativa apresentada pelo orientador e considerando 75 

que o professor Daniel já coorienta outros dois alunos do professor Ricardo Custódio, 76 

se manifestou favorável ao pedido. Em votação, os membros aprovaram por 77 

unanimidade que os alunos Lucas Boppré Niehues e Lucas Pandolfo Perin sejam 78 

coorientados pelo professor Daniel Panario. 7. Reavaliação de credenciamento do 79 

professor Giovani Gracioli como docente permanente. O presidente relembrou que a 80 

apreciação dessa solicitação foi suspensa na reunião do dia sete de novembro de dois 81 

mil e quatorze uma vez que o professor Frank Siqueira solicitou vistas ao processo. Em 82 

seguida, passou a palavra a ele que, em seu relato, sugeriu que o credenciamento do 83 

professor Giovani Gracioli entre em vigor somente no início do próximo período de 84 

avaliação da CAPES justificando que: i) resta relativamente pouco tempo para 85 

conclusão do atual período de avaliação da CAPES; ii) a produção científica e o 86 

histórico de pesquisa anteriores ao credenciamento do docente não são levados em 87 

conta no processo de avaliação da CAPES; iii) o ingresso de um professor permanente 88 

no final do período de avaliação da CAPESdeve ter impacto negativo nos índices de 89 

produtividade do programa, visto que não haverá tempo hábil para que um novo 90 

professor conclua orientações e obtenha publicações vinculadas ao programa até o 91 

final do período de avaliação. Por fim, recomendou fortemente que o solicitante atue 92 



 

como coorientador de dissertações do PPGCC neste meio tempo, pois considera que 93 

essa experiência lhe será útil em sua futura participação no Programa. Considerando 94 

pertinentes as sugestões dadas pelo professor Frank, os membros aprovaram por 95 

unanimidade o credencimento do professor Giovani Gracioli na modalidade 96 

‘permanente’ a contar de primeiro de janeiro de dois mil e dezesseis. 8. Plano de 97 

trabalho como professor voluntário do pesquisador Luis Otavio Campos Alvares. O 98 

relator do processo, professor Raul Sidnei Wazlawick, informou que, em seu plano de 99 

trabalho, para 2015 e 2016, o pesquisador Luis Otavio prevê atividades de pesquisa, 100 

participação em projetos e escrita de artigos científicos, bem como atividades informais 101 

de participação em reuniões de orientação de alunos do PPGCC/UFSC sob supervisão 102 

dos professores Renato Fileto e Vania Bogorny. Em seguida, ressaltou que o pedido 103 

atende aos requisitos exigidos na Resolução N.º 012/CUn/99, de 27 de de julho de 104 

1999, que institui o programa de serviço voluntário da UFSC e, portanto, é favorável à 105 

aprovação do pedido. Em votação, os membros aprovaram por unanimidade a 106 

aprovação das atividades previstas no plano de trabalho do pesquisador Luis Otávio 107 

como professor voluntário no âmbito do PPGCC/UFSC no período de primeiro de 108 

março de dois mil e quinze a vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezessete, conforme 109 

previsto no referido plano. 9. Relatório final de atividades desenvolvidas pelo estagiário 110 

de Pós-Doutorado Renan Alves Fonseca. O presidente informou que o estágio pós-111 

doutoral do pesquisador Renan Fonseca encerrou no dia trinta e um de outubro de dois 112 

mil e quatorze e, conforme prevê a Resolução N.º 36/CUn/2013, que estabelece as 113 

normas para a realização do estágio pós-doutoral na UFSC, o estagiário apresentou 114 

relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de 115 

permanência na UFSC bem como sua produção intelectual. Em seguida, ressaltou que o 116 

supervisor do estágio, professor José Luís Almada Güntzel, em sua avaliação expôs que 117 

o estagiário Renan Fonseca demostrou grande competência técnica, com conhecimento 118 

em vários temas da área de computação e, acima de tudo, muito rigor científico. Em 119 

votação, os membros aprovaram por unanimidade o relatório de atividades apresentado 120 

pelo estagiário de pós-doutorado Renan Alves Fonseca recomendando a emissão do 121 

certificado. 10. Assuntos gerais. O presidente informou que pretende ainda em 122 

dezembro lançar um edital para seleção de um novo pós-doutorando em função da 123 

disponibilidade da bolsa. Não mais havendo assuntos a tratar, agradeceu a presença de 124 

todos e, às quinze horas e dois minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para 125 

constar, foi lavrada a presente ata. Florianópolis, 3 de dezembro de 2014. 126 

 
 
          


