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Aos vinte (vinte) dias do mês de Julho de 2021 (dois mil e vinte e um), às catorze horas, es veram
reunidos por videoconferência do DAINF, Departamento Acadêmico de Informá ca, os docentes da
Comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação: HUGO VALADARES
SIQUEIRA (presidente da comissão), SIMONE NASSER MATOS,  HELYANE BRONOSKI BORGES
e IONILDO JOSÉ SANCHES.

 

A comissão registra que o Colegiado trocou informações por meios eletrônicos sobre o Edital 23/2021
PROPPG referente ao Prêmio UTFPR de Tese e Dissertação. Houve uma única proposta do prof. Hugo
Valadares Siqueira, de submeter a dissertação do aluno Jonatas Trabuco Belo , com o Título
"Previsão de vazões afluentes u lizando redes neurais ar ficiais e ensembles", defendida em março
de 2019.  A mesma encontra-se cadastrada na Plataforma Sucupira da CAPES e no Sistema Acadêmico
da UTFPR e depositadas no Repositório Institucional da Universidade (RIUT). 

A Comissão referendou essa indicação que foi acolhida pelo Colegiado do Curso, não havendo outras
indicações concorrentes. Ressalta-se que os critérios necessários (- originalidade do trabalho; -
relevância para o desenvolvimento cien fico, tecnológico, cultural, social; qualidade e quan dade de
publicações decorrentes da tese; metodologia u lizada e qualidade da redação) foram detectados no
trabalho por todos os membros da comissão.  Ademais, a produção cien fica decorrente de tal
dissertação foi muito superior a média do programa, totalizando 10 trabalhos.

 

Assim, atentando ao item 3.2 do edital:

a) Número de trabalhos inscritos para seleção no programa de pós-graduação, em cada modalidade:
1

b) Indicação do(s) trabalho(s) selecionado(s) e os critérios da escolha (ou pontuação a ngida):
"Previsão de vazões afluentes u lizando redes neurais ar ficiais e ensembles" - candidato único do
programa

c) Assinatura de todos os membros da comissão: ao final deste documento.

 

Dessa maneira,  a dissertação indicada em 2019 é, em resumo: 

 

Egresso 2020: JONATAS TRABUCO BELOTTI

Orientador: HUGO VALADARES SIQUEIRA

Referência da tese: BELOTTI, Jônatas Trabuco. Previsão de vazões afluentes utilizando redes
neurais artificiais e ensembles. 2019. 137 f. Dissertação de mestrado em Ciência da
Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2019. (Disponível
em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4037). Acesso direto em:
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4037/1/PG_PPGCC_M_Belotti%2C%20J%C3%B4natas%20Trabuco_2019.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Por fim, ressalta-se que o discente atualmente é aluno regular do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Computação da UNICAMP (CAPES 7).

Nada mais tendo a relatar, eu Profa. Simone Nasser Matos, lavrei a presente ata, que vai
assinada por todos os professores (membros da comissão de bolsas) que participaram do
processo de escolha da tese e dissertação para o Prêmio UTFPR de teses e dissertações.
Atentamos que o presidente da comissão, Prof. Hugo, não assina o documento por ser orientador
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da proposta. 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) SIMONE NASSER MATOS,
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em (at) 25/07/2021, às 13:50, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) IONILDO JOSE SANCHES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em (at) 25/07/2021, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília
(according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) HELYANE BRONOSKI BORGES,
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em (at) 25/07/2021, às 21:15, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen city of this document can be checked on the
website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica on code) 2150376 e o código CRC (and the CRC code)
35CBE8AB.

Referência: Processo nº 23064.031883/2021-93 SEI nº 2150376
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