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ATA N.° 134 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO 
 
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sala 106 1 

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

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), convocado via 3 

Memorando-Circular n.º 2/2014-PPGCC, com a presença dos seguintes membros: José 4 

Luís Almada Güntzel, Mauro Roisenberg, Raul Sidnei Wazlawick, Paulo Rogerio de 5 

Pinho Filho e do presidente e vice-presidente, respectivamente, Ronaldo dos Santos 6 

Mello e Carina Friedrich Dorneles. Havendo quorum, a presidência deu por aberta a 7 

sessão e passou à apreciação dos itens de pauta: 1. Ata da reunião do dia 11 de abril de 8 

2014. Alguns membros observaram erro de concordância verbal e solicitaram que a 9 

solicitação de alteração do item cinco da pauta fosse citada no início da ata, antes da 10 

apreciação dos itens de pauta como é feito de praxe. Após atendimento das solicitações, 11 

a referida ata foi aprovada por unanimidade. 2. Revogação da aprovação de substituição 12 

de orientador do aluno André Salvaro Furtado. O presidente explicou que a troca de 13 

orientador do aluno em questão - do professor Renato Fileto para a professora Vania 14 

Bogorny – aprovada na reunião do dia onze de abril de dois mil e quatorze, deve ser 15 

revogada porque a professora Vania ainda não está credenciada no PPGCC para 16 

orientação de aluno de doutorado. Ressaltou que na última chamada feita pela 17 

coordenação, em vinte e sete de setembro de dois mil e treze, somente os professores 18 

José Luís Almada Güntzel, Carina Friedrich Dorneles, Frank Augusto Siqueira e 19 

Roberto Willrich responderam à essa chamada. Em votação, a revogação da referida 20 

decisão foi aprovada por unanimidade e o aluno André Salvaro Furtado continuará sob 21 

orientação do professor Renato Fileto. 3. Assuntos gerais. A Presidência relembrou aos 22 

membros que no dia oito de maio haverá eleição para os novos representantes no 23 

Colegiado Delegado. Ato contínuo, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada 24 

a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata. Florianópolis, 6 de maio de 25 

2014. 26 

 
 


