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ATA DA 213ª REUNIÃO PLENÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM          
INFORMÁTICA DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO          
PARANÁ. 
 
Às 14:00 horas do dia 06 de setembro de 2019, reuniram-se para a realização da 213ª                
(ducentésima décima terceira) reunião Plenária do Programa de Pós-Graduação do          
Departamento de Informática do Setor de Ciências Exatas da UFPR, sob a presidência do              
Coordenador, professor Luis Carlos Erpen de Bona, os docente Aldri Luiz dos Santos,             
André Ricardo Abed Grégio, André Luiz Pires Guedes, Carlos Alberto Maziero, Daniel            
Alfonso Gonçalves de Oliveira, Daniel Weingaertner, Elias Procópio Duarte Junior, Lucas           
Ferrari de Oliveira, Marco Antonio Zanata Alves, Marcos Alexandre Castilho, Marcos           
Didonet Del Fabro, Murilo Vicente Gonçalves da Silva e Roberto Pereira e os discentes              
Ludmilla Fernandes Galvão, Jonata da Silva Rodrigues, Leonam Cordeiro de Oliveira,           
Tayná de Oliveira Lopes, João Victo da Silva Cardoso, Bruno Alexandre Krinski, Gabriel             
Salomon Aniceto, Rayson Laroca, Luiz Zanlorensi Junior, Ricardo Fantin da Costa, Newton            
Carlos Will, Vinicius Fulber Garcia e Deogenes Pereira da Silva Junior. Verificada a             
existência de quorum, procedeu-se à abertura da reunião. Pauta única: Relato sobre            
avaliação do PPGInf e seminário de meio-termo da CAPES: O coordenador, professor            
Bona, abriu a reunião agradecendo a presença dos professores e alunos e prosseguiu para              
o relato da pauta. No início o coordenador apresentou os dados do programa que foram               
expostos no seminário de meio termo da CAPES: Números, egressos, casos de sucesso,             
autoavaliação, redes de cooperação e internacionalização. Após apresentação dos dados          
foi falado sobre a visão do Comitê de Área nas avaliações do programas de computação. O                
coordenador apresentou a nova ficha de avaliação dos programa e comentou sobre a             
mudança no Qualis. Posteriormente discorreu-se sobre o recredenciamento e a          
autoavaliação do programa baseado no que CAPES avaliará dos programas. Também foi            
exposto algumas ações futuras do programa: Turma de doutorado com a UEL; Fórum de              
coordenadores dos programas de computação do Paraná; Evento interno do          
programa(workshop) organizado pelos alunos da disciplina de metodologia; e 10 anos do            
doutorado. Finalizando a apresentação o coordenador falou sobre o financiamento do           
programa: PROAP; Cortes de verbas e bolsas; redistribuição de recursos entre áreas. E             
concluiu sua fala mencionando sobre a perspectiva positiva da próxima avaliação           
quadrienal, a preocupação do cenário geral da pós-graduação sem previsão de           
investimentos e a continuidade do aperfeiçoamento dos processos e ações(eficiência,          
transparência e internacionalização). Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por           
encerrada a sessão e eu, Rafael Alves Pereira, secretário do Programa de Pós-Graduação             
em Informática, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo               
presidente e pelos demais membros. 
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