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ATA N.° 153 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO 
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às treze horas e 1 

quarenta e cinco minutos, na sala 105 do Departamento de Informática e Estatística 2 

(INE), reuniu-se o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 3 

Computação (PPGCC) para apreciação dos itens de pauta constantes no Memorando-4 

Circular n.º 8/2016-PPGCC. Os membros foram convocados por meio do referido 5 

memorando e compareceram aqueles que assinaram a lista de presença anexa a esta ata. 6 

Havendo quórum, a presidente, professora Carina Friedrich Dorneles, deu por aberta a 7 

sessão justificando a ausência do professor Ricardo Azambuja Silveira e passou à 8 

apreciação dos itens de pauta, conforme segue. 1. Ata da reunião do dia 29 de agosto de 9 

2016. Após correções ortográficas, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 2. 10 

Homologação ad referendum de declinação de orientação, solicitada pela professora 11 

Jerusa Marchi e alteração de orientador do discente Allan Renato Sabino. A presidente 12 

informou que a coordenação aprovou ad referendum as solicitações deste item de pauta 13 

devido à sua urgência, já que o discente deverá apresentar o exame de qualificação no 14 

final do mês de outubro e ressaltou que ambas as solicitações cumprem as regras 15 

determinadas na Resolução n.º 05/CUn/2010, de 27 de abril de 2010 e no Regulamento 16 

do PPGCC. Em complemento, informou que a professora Jerusa Marchi entregou 17 

requerimento fundamentando a interrupção do trabalho de orientação do discente Allan 18 

Renato Sabino e autorizou-o a continuar utilizando o mesmo tema de trabalho. Com 19 

base no exposto e visto que o professor Ricardo Azambuja Silveira concordou em 20 

assumir a orientação do referido discente e dispõe de vagas livres para orientação, os 21 

membros homologaram por unanimidade as decisões tomadas pela coordenação e, 22 

portanto, a contar de setembro de dois mil e dezesseis, o discente Allan Renato Sabino 23 

passa a ser orientado pelo professor Ricardo Azambuja Silveira. 3. Nomeação da banca 24 

examinadora da defesa de doutorado do discente Adiel Mittmann, com participação de 25 

membro externo por meio de sistemas de interação áudio e vídeo em tempo real. A 26 

presidência informou que, após verificação de cumprimento dos requisitos para 27 

agendamento da defesa e rigorosa análise do currículo dos docentes, a comissão de 28 

defesas do PPGCC definiu a composição da banca examinadora da defesa em questão. 29 

Acrescentou que, devido à escassez de recursos financeiros, o Programa poderá custear 30 

a vinda de apenas um dos docentes externos. Ato contínuo, os membros aprovaram por 31 

unanimidade a composição da banca examinadora da defesa da tese do discente Adiel 32 

Mittmann, composta pelos professores Angelo Conrado Loula, da Universidade 33 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), Carlos Alberto Antunes Maciel, da Université de 34 

Nantes (França), Thiago Alexandre Salgueiro Pardo, da Universidade de São Paulo 35 

(USP), Marcia Azevedo de Abreu, da Universidade Estadual de Campinas 36 

(UNICAMP), Mauro Roisenberg, do PPGCC/UFSC, sob a presidência do orientador do 37 

trabalho, professor Aldo von Wangenheim. Em seguida, também aprovaram por 38 

unanimidade que a participação do professores da USP e da UNICAMP ocorra por 39 

videoconferência. 4. Requerimento de redação em língua inglesa da dissertação do 40 

discente Pedro Henrique de Mello Morado Penna. A presidente informou que o 41 

orientador do aluno em questão, professor Márcio Bastos Castro, justificou que o artigo 42 



 

“Design Methodology for Workload-Aware Loop Scheduling Strategies Based on 43 

Genetic Algorithm and Simulation”, escrito em colaboração com pesquisadores da 44 

Université Grenoble Alpes (França) e publicado em língua inglesa, constituirá um ou 45 

mais capítulos do trabalho de conclusão de curso desenvolvido pelo referido discente. 46 

Ato contínuo, visto que a solicitação em questão está entre um dos casos especiais 47 

previstos no Regulamento do PPGCC, os membros aprovaram por unanimidade que a 48 

dissertação do discente Pedro Henrique de Mello Morado Penna seja escrita em língua 49 

inglesa. 5. Solicitação de coorientador para a aluna Eliza Helena Areias Gomes. O 50 

relator da solicitação, professor José Luís Almada Güntzel, após análise da justificativa 51 

apresentada pelo orientador da aluna em questão, professor Mario Antonio Ribeiro 52 

Dantas e constatação de que a solicitação cumpre os requisitos determinados no 53 

Regulamento do Programa, manifestou-se favorável à aprovação do pedido. Em 54 

seguida, os membros aprovaram por unanimidade a coorientação da discente Eliza 55 

Helena Areias Gomes pela professora Patricia Della Méa Plentz, docente credenciada 56 

no PPGCC/UFSC. 6. Solicitação de prorrogação de estágio pós-doutoral e de bolsa 57 

PNPD de Francieli Zanon Boito. A professora Carina Dorneles fez um breve relato 58 

sobre os documentos entregues pela estagiária, a saber: relatório referente às atividades 59 

realizadas com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES 60 

durante o período de outubro de dois mil e quinze a setembro de dois mil e dezesseis, e 61 

plano de trabalho para prorrogação do estágio por um período de doze meses. Em 62 

seguida, repassou-os para apreciação pelos membros do colegiado, ressaltando que, 63 

conforme consta nas considerações finais do relatório citado, as atividades realizadas 64 

pela estagiária resultaram em cinco resumos publicados, um capítulo de livro publicado, 65 

um artigo aceito para publicação em uma conferência nacional qualis B4, duas 66 

submissões a conferências internacionais qualis B1, uma submissão a um periódico 67 

qualis A1, um artigo sendo preparado para submissão a conferência internacional no 68 

índice qualis restrito, um artigo sendo preparado para submissão a periódico qualis A2, 69 

além de outras importantes contribuições e colaborações com universidade nacionais e 70 

internacionais. Em complemento, acrescentou que, dentre as atividades propostas no 71 

novo plano de atividades da estagiária estão: submissão de pelo menos um capítulo de 72 

livro, três artigos para periódicos e cinco artigos para conferências internacionais. 73 

Considerando o exposto acima e, após verificado que o supervisor da estagiária, 74 

professor Mario Antonio Ribeiro Dantas, apresentou parecer favorável à aprovação do 75 

relatório de atividades e da renovação do estágio, os membros aprovaram por 76 

unanimidade a prorrogação do estágio pós-doutoral de Francieli Zanon Boito no 77 

PPGCC, no período de outubro de dois mil e dezesseis a setembro de dois mil e 78 

dezessete, com continuidade de recebimento de bolsa PNPD e sem possibilidade de 79 

nova prorrogação do prazo da bolsa, conforme determinado na reunião realizada em 80 

vinte e nove de agosto de dois mil e dezesseis, podendo, no entanto, concorrer 81 

novamente em uma próxima seleção. 7. Solicitação de reconhecimento de diploma 82 

estrangeiro de Miguel Angelo Pereira Dinis. Durante a reunião, a comissão designada 83 

para análise da solicitação informou não ter conseguido concluir a tempo o parecer 84 

referente à presente solicitação. Sendo assim, o item foi retirado de pauta e será 85 

reincluído na próxima reunião, prevista para vinte e quatro de outubro de dois mil e 86 

dezesseis. 8. Assuntos gerais. O professor José Luís Almada Güntzel fez um breve 87 

relato sobre reunião realizada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ressaltando que a 88 

CAPES comunicou a liberação de um milhão de reais a serem distribuídos entre os 89 

Programas de pós-graduação, sendo que o PPGCC receberá cerca de vinte e sete mil 90 

reais, a serem gastos até nove de dezembro de dois mil e dezesseis e a concessão de 91 

novas cotas de bolsas de estudos a serem distribuídas aos Programas ainda este ano. 92 



 

Nada mais havendo a tratar, a presidente, agradecendo a presença de todos, deu por 93 

encerrada a sessão às quinze horas e dois minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 94 

presente ata. Florianópolis, 29 de setembro de 2016. 95 

 
 


