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ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO PPGES Nº 08/2019 - Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quinze
minutos, reuniram-se na sala de reuniões do PampaTec, sito a Av. Tiaraju, 1406, no bairro Ibirapuitã, em Alegrete, realizou-se a Reunião do Conselho do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES) da Universidade Federal do Pampa,  sob a presidência do Prof. Elder de Macedo Rodrigues  e com o
comparecimento dos professores integrantes. Foram registradas as presenças: Elder de Macedo Rodrigues, Fábio Paulo Basso, João Pablo Silva da Silva, Marcelo
Caggiani Luizelli,  Gilleanes Thorwald Araujo Guedes e  Rodrigo Brandão Mansilha. Ausentes: Arthur Francisco Lorenzon,  Diego Luis Kreutz, Claudio
Schepke,  Maicon Bernardino da Silveira.  Pauta a discutir:   Inclusão de pauta: Recebimento de Bolsa Brasil PAEC.    Em votação: Aprovado por unanimidade.
Informes: No período de 30/09 a 06/10 o programa vai receber a visita da CISS. Na ocasião serão realizadas palestras e entrevista com alunos. A visita deverá ser
informada aos alunos da CC e ES sobre a palestra, que acontecerá as 19h30 e na ocasião haverá apresentação do PPGES. Avaliação da quadrienal: Houve mudanças
na avaliação da CAPES aos PPGs. Alguns destaques: número de produções para professores permanentes. Quesito Interdisciplinaridade: valorização, fusão com
outros programas, busca de trabalhos e pesquisas em afinidade com outros PPGs. A perspectiva do PPGES é, se manter os atuais índices, existe a possibilidade de
mudança do conceito.  Quesito Inovação, Transformação e propostas: destaques para potencial de geração de produção técnica/tecnológica, transformação do
conhecimento em produto ou serviço para a sociedade. Necessário que seja registrados todos os documentos referente a produção de software para se construir um
know-how e fluxo de registros para registro de patentes. Prof. Elder relatou que o PPGES já possui interação com a indústria e internacionalização. Prof. João Pablo
solicitou que na próxima reunião seja discutido a participação dos docentes do PPGES em outros PPGs e inclusive se dispôs a ser o relator. Para o Quesito
Planejamento e auto avaliação deve-se buscar o alinhamento as estratégias institucionais, auto avaliação como instrumento de apoio a evolução, políticas de auto
avaliação a ser definidas, estratégias para contribuir com a sociedade, entender e reduzir assimetrias regionais e relacionamento com egressos com valor gerado pelas
empresas. Produção: sugerido a média a se buscar de dissertações de 20 por ano. A partir da primeira dissertação será possível aumentar o número de vagas ofertadas
no programa. Manter a estratégia de publicar em periódicos dentre A1 e A4 e focar em publicações em eventos que sejam de relevância ao programa. Meta de
produção por docente deve ser de 2,5 por ano e para produção técnica, que envolve desenvolvimento de software e registro de patentes, a meta será de 10 produções
por docente. Encaminhamento: Agendada reunião da comissão de monitoramento para o dia 7 ou 8 de outubro, as 14 horas em sala a definir, para que sejam discutidas
a questões referente a produção do programa. Internacionalização e inovação: buscar colaboração com pesquisadores do exterior, fazer com o aluno seja inovador ao
ponto de gerar uma startup, celebrar convênios como empresas do exterior. A comissão de monitoramento de publicações deve criar ferramentas e métodos para
captara e manutenção de dados, mantendo assim atualizado do status do programa. Ingresso 2020/01: Eleição da comissão de seleção para o processo seletivo 2020/1.
Definido que será dois docentes de cada linha de pesquisa. Atentar para que os docentes da comissão de seleção não possuam afinidade com os candidatos.
Preenchimento da Sucupira e Produção docente: cuidados a tomar em relação aos registros de publicações duplicadas, produção técnica não informada, revisão
pelos pares e comissão de acompanhamento das publicações deve conhecer a plataforma. Oferta 2020/01: A oferta ainda dependerá da carga horária dos docentes na
graduação. Não serão ofertadas novas disciplinas antes do término da avaliação quadrienal. Linhas de pesquisa: Foi sugerido que as linhas de pesquisas do programa,
sejam aplicadas aos problemas da região e ao mesmo tempo busca a interdisciplinaridade. Encaminhamentos: criação do Centro de pesquisa do Agronegócio para
busca de soluções, e busca de colaboração com os demais PPGs e cursos de graduação. Trabalhar com almejando a resolução de problemas da indústria e adaptar-se
aos novos problemas, com manutenção constante da captação de recursos, integração entre PPGs e sociedade. Programa Bolsa Brasil - UEA: O PPGES foi contatado
pela reitoria sobre o interesse de ingresso de estrangeiros no programa. O PPGES é a primeira opção de uma aluna oriunda do Haiti para cursar uma pós-graduação.
Os professores João Pablo e Fábio Basso foram voluntários a orientar a aluna durante o curso. Em votação: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a



tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Thiago Eliandro de Oliveira Gomes, Assistente em Administração, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ELDER DE MACEDO RODRIGUES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 21/10/2019, às 14:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO PAULO BASSO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/04/2020, às 14:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PABLO SILVA DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/04/2020, às 14:30, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CAGGIANI LUIZELLI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/04/2020, às 14:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BRANDAO MANSILHA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 06/04/2020, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILLEANES THORWALD ARAUJO GUEDES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/04/2020, às
10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0179898 e o código CRC F6AE93F4.

Referência: Processo nº 23100.012469/2019-87 SEI nº 0179898
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