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ATA DA 67° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos quatro dias do mês de agosto 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 67° 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. Guillermo Cámara Chavez, Prof. Dr. Puca Huachi Vaz Penna e o 6 

representante discente Maurício José da Silva. I) Expediente: Aprovação da ata da 66ª 7 

reunião: após leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Comunicados: Foi solicitado a 8 

instalação de um computador, câmera e microfone na Sala de Seminários do DECOM para 9 

melhorar a infraestrutura de defesas via web conferência. II) ORDEM DO DIA: 1) análise 10 

sobre requerimentos e solicitações de alunos: A solicitação de adiamento da qualificação de 11 

mestrado do discente Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães foi deferida por unanimidade sendo 12 

que o discente terá o prazo até setembro para qualificar, sem possibilidade de novo adiamento. A 13 

solicitação de adiamento de banca de defesa de mestrado do discente Leonardo de Souza Cimino 14 

foi deferida por unanimidade por um mês, sendo que o aluno apresentará o requerimento de 15 

defesa na próxima reunião de Colegiado. O requerimento de defesa do discente Filipe Augusto 16 

Rodrigues Nepomuceno foi indeferido por unanimidade, sendo que o discente terá uma semana 17 

para apresentar o requerimento assinado pelo orientador, assim como todos os anexos e também 18 

justificativa com relação à data escolhida. O requerimento de adiamento de banca de qualificação 19 

de doutorado do discente Edwin Escobedo Cárdenas foi deferido por unanimidade, até outubro de 20 

2017. A solicitação de orientação do discente Leonardo Cabral da Rocha Soares para o Prof. 21 

Marco Antônio Moreira de Carvalho foi deferida por unanimidade. A solicitação de 22 

aproveitamento da disciplina Mineração de Dados do discente André Luyde da Silva foi deferida 23 

por unanimidade. O requerimento de aproveitamento da disciplina Sistemas Embutidos do 24 

discente Ricardo Creonte Santos foi deferido por unanimidade. 2) análise sobre requerimentos 25 

e solicitações de professores: a solicitação de criação da disciplina Lógica Aplicada à 26 

Computação foi deferida por unanimidade. O credenciamento dos professores Vinícius Fernandes 27 

Soares Mota e George Henrique Godim da Fonseca serão analisadas na próxima reunião. 3) 28 

discussão sobre as datas e disciplinas 2017/2: após leitura das disciplinas, estas foram 29 

aprovadas por unanimidade, assim como que o semestre 2017/2 seguirá o calendário acadêmico 30 

da graduação e a disciplina Projeto e Análise de Algoritmos iniciará em 05 de setembro. Foi 31 
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decidido que os planos de ensinos das disciplinas ofertadas no próximo semestre deverão ser 32 

entregues na próxima reunião, dia 25/08/17, e que as matrículas dos novos alunos e na disciplina 33 

PAA será realizada na próxima semana e a matrícula nas outras disciplinas acontecerá na 34 

primeira semana de aula. 4) aprovação da qualificações de 2016/1 e discussão sobre a 35 

qualificação 2016/2: após leitura, todas as qualificações 2016/1 foram aprovadas. Após 36 

discussão, as qualificações 2016/2 serão realizadas na semana de 23 a 27 de outubro, sendo o 37 

Prof. Joubert Lima o coordenador da comissão 2016/2. 5) aprovação do resultado do processo 38 

seletivo 2017/2: após leitura do resultado, este foi deferido por unanimidade, sendo que foi 39 

aprovada chamar um excedente no doutorado. 6) eleição do vice-coordenador: após discussão, 40 

foi decidido que a eleição será na próxima reunião. 7) discussão sobre o processo seletivo da 41 

chamada CNPq PEC-PG n
o
 06/2017: após discussão, foi decidido não aceitar candidatos neste 42 

edital. III) Outros Assuntos: Foi discutido e aprovado por unanimidade que orientadores que 43 

assinaram para seu orientado defender sem o artigo, somente poderão pegar novas orientações 44 

após a comprovação da publicação do artigo para o PPGCC. Para constar, eu, Mariana Ferreira 45 

Lanna, Secretária do Programa, lavrei a presente ata que, aprovada, vai devidamente assinada. 46 

Ouro Preto, 04 de agosto de 2017.  47 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Anderson Almeida Ferreira  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

DECOM/ICEB/UFOP 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Mariana Ferreira Lanna  
Secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

DECOM/ICEB/UFOP 


