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ATA DA 66° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 10:00h, na sala de Reuniões do 1 

Departamento de Ciência da Computação, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-2 

Graduação em Ciência da Computação, em sua 66° reunião ordinária, convocada pelo 3 

Presidente, Prof. Dr. Anderson Almeida Ferreira, com a finalidade de apreciar, discutir e votar 4 

o expediente constante de ordem do dia. Além do Presidente, compareceram à reunião os 5 

professores Prof. Dr. Alan Robert Resende de Freitas, Prof. Guillermo Cámara Chavez, 6 

Prof. Dr. Puca Huachi Vaz Penna e o representante discente Lauro Ângelo Gonçalves de 7 

Moraes. I) Expediente: Aprovação da ata da 65ª reunião: após leitura, a ata foi aprovada por 8 

unanimidade. Comunicados: O Prof. Puca comunicou sobre as decisões e avisos feitos durante a 9 

reunião da Câmara de Pós Graduação, especialmente o que se refere às mudanças nos editais de 10 

seleção, sendo que a PROPP enviará a todos os programas esclarecimentos sobre estas mudanças; 11 

será também realizado um vídeo institucional para cada programa de pós, similar ao que foi feito 12 

para os cursos de graduação; com a mudança da Resolução 5290, que rege a pós-graduação na 13 

UFOP, a PROPP enviará aos programas as sugestões para mudanças reunidas até agora e 14 

solicitará propostas que os programas de pós possam fazer sobre a nova resolução. O Prof. 15 

Anderson comunicou que o Regimento do PPGCC não foi aprovado por conta das mudanças que 16 

serão realizadas na resolução 5290 e que ele irá na próxima semana ao Fórum de Coordenadores 17 

de Ciência da Computação.  II) ORDEM DO DIA: 1) análise sobre requerimentos e 18 

solicitações de alunos: A solicitação de Theo Silva Lins para concessão de crédito para artigo 19 

publicado foi deferida por unanimidade. O requerimento de trancamento de matrícula do discente 20 

Álvaro Fonseca de Souza foi deferido por unanimidade. A solicitação de troca de orientador com 21 

manutenção do projeto de pesquisa da discente Helen de Cássia Souza da Costa Lima foi deferida 22 

por unanimidade, visto que a discente apresentou uma carta explicando a mudança onde constava 23 

a assinatura de todas as pessoas envolvidas. A solicitação de adiamento de qualificação de 24 

doutorado do discente Matheus Guedes Vilas Boas de dois meses, até setembro de 2017, foi 25 

deferida por unanimidade, após leitura da justificativa. Os requerimentos de extensão de prazo 26 

para defesa de mestrado dos discentes Thiago D’Ângelo e Leonardo de Souza Cimino foram 27 

deferidos por unanimidade por, respectivamente, três meses, em outubro, e um mês, em julho. A 28 

solicitação de extensão de prazo de defesa de mestrado do discente Filipe Rodrigues 29 

Nepomuceno foi deferida por unanimidade condicionada à apresentação, até a próxima reunião, 30 

do requerimento de defesa de mestrado. A solicitação de extensão de prazo para qualificação de 31 
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mestrado do discente Jean Carlos Tibúrcio foi deferida por unanimidade sendo que ele deverá 32 

qualificar até a última semana de julho de 2017. A solicitação de defesa de mestrado da discente 33 

Sirlene Pio foi deferida por unanimidade. 2) análise sobre requerimentos e solicitações de 34 

professores: as solicitações de credenciamento dos professores Gladston Juliano Prates Moreira 35 

e Andrea Gomes Campos Bianchi foram deferidas por unanimidade, após a leitura do parecer da 36 

banca de avaliação das solicitações de credenciamento. Os pedidos de credenciamento dos 37 

professores Vinícius Fernandes Soares Mota e George Henrique Godim da Fonseca foram 38 

direcionados para comissões de avaliação, aprovadas por unanimidade, respectivamente formadas 39 

pelos professores: Joubert Lima (presidente), Ricardo Rabelo e Tiago Garcia; Alan Resende 40 

(presidente), Marco Moreira e Puca Penna. A solicitação de oferta da disciplina Ações 41 

Empreendedoras em Tecnologia em dois meses com oito horas semanais, totalizando 60 horas, 42 

portanto 4 créditos, em parceria com a Profa. Renata Guerra foi deferida por unanimidade. 3) 43 

discussão sobre as datas e disciplinas 2017/2: após discussão foi aprovado por unanimidade 44 

que o semestre 2017/2 seguirá o calendário acadêmico da graduação, mas a disciplina Projeto e 45 

Análise de Algoritmos iniciará em 05 de setembro. 4) aprovação de ad referendum: após 46 

leitura, os ad referendum 02/2017 e 03/2017 foram aprovados por unanimidade. 5) discussão 47 

sobre cooperação internacional e mobilidade acadêmica: O coordenador leu o e-mail que 48 

recebeu da PROPP com o edital, sendo que a PROPP solicitou para os programas enviarem o 49 

interesse de participar. Após discussão, todos os membros do colegiado votaram parecer 50 

favorável à participação do PPGCC.  III) Outros Assuntos: foi solicitada mudança de data da 51 

próxima reunião de colegiado do dia 28/07 para o dia 04/08 às 10:00, o que foi aprovado por 52 

unanimidade. A solicitação de segunda língua estrangeira do discente Jonatas Chagas foi deferida 53 

por unanimidade condicionada à apresentação do requerimento assinado pelo seu orientador, 54 

Prof. Marcone.  Para constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei a 55 

presente ata que, aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto, 30 de junho de 2017.  56 
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