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ATA DA 68° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 10:00h, na sala de Reuniões 1 

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

Graduação em Ciência da Computação, em sua 68° 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. Dr. Joubert de Castro Lima, 6 

Prof. Guillermo Cámara Chavez, Prof. Dr. Puca Huachi Vaz Penna e o representante 7 

discente Maurício José da Silva. I) Expediente: Aprovação da ata da 67ª reunião: após 8 

leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Comunicados: O Prof. Anderson falou sobre algumas 9 

mudanças que serão implementadas na pós, como mudanças na bolsa UFOP, além da compra 10 

pela UFOP de um software anti-plágio. Ele também falou sobre o Encontro de Saberes que será 11 

realizado no final de novembro, sendo que todos os alunos de Pós Graduação com mais de 75% 12 

do prazo irão apresentar e os alunos da pós irão avaliar os alunos da graduação e os professores 13 

avaliarão os alunos de pós. II) ORDEM DO DIA: 1) análise sobre requerimentos e 14 

solicitações de alunos: A solicitação de banca de defesa de mestrado do discente Leonardo de 15 

Souza Cimino foi deferida por unanimidade. O requerimento de defesa do discente Leonardo 16 

Bombonato Coelho foi deferido por unanimidade. O requerimento de defesa do discente Filipe 17 

Augusto Rodrigues Nepomuceno foi indeferido por unanimidade, visto que falta o documento do 18 

orientador assumindo a responsabilidade de publicação do aluno, uma vez que o discente não tem 19 

publicação. O requerimento de adiamento de defesa do discente Matheus Leônidas até outubro 20 

deste ano. A solicitação de adiamento de banca de doutorado do discente Theo Silva Lins foi 21 

indeferida por unanimidade pela falta de justificativa, sendo que o discente terá até a próxima 22 

reunião para apresentar uma justificativa contendo o trabalho feito no doutorado e um plano de 23 

trabalho com cronograma explicitando o que falta para a qualificação. A solicitação de adiamento 24 

de banca de doutorado do discente Maurício José da Silva foi deferida por unanimidade até 25 

outubro. A solicitação de adiamento de banca de doutorado do discente André Fonseca Amâncio 26 

foi deferida por unanimidade até outubro. O relatório de estudos dirigidos do discente Vicente 27 

José Peixoto de Amorim foi deferido por unanimidade. O requerimento de trabalho extra de PAA 28 

para o discente André Luyde Souza foi indeferido pois extrapola a competência do Colegiado por 29 

unanimidade, com abstenção do Maurício da Silva. A solicitação de aproveitamento de 30 

Engenharia de Software foi deferida por unanimidade. A solicitação de orientação do discente 31 
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Lauro Ângelo de Moraes, para Gladston Moreira foi deferido por unanimidade. A solicitação de 32 

orientação do discente Ítalo Magno Pereira, para Anderson Ferreira foi deferido por unanimidade. 33 

A solicitação de orientação do discente Bruno Henrique Miranda dos Santos, para Haroldo 34 

Santos foi deferido por unanimidade. As solicitações de orientação dos discentes Mateus Coelho 35 

Silva, Ricardo Creonte Santos e Renato Avilez Vilarinho para o orientador Ricardo Rabelo foi 36 

indeferido, sendo que o orientador terá até a próxima reunião para apresentar um compilado com 37 

as tarefas e realizações de todos seus orientados para justificar o número extra de orientados. Os 38 

requerimentos de extensão de prazo para solicitar orientação dos discentes Ana Roberta Melo, 39 

Thales Delfino e Isaias Januario foram deferidos por unanimidade por um mês. 2) análise sobre 40 

requerimentos e solicitações de professores: O credenciamento do professor Vinícius 41 

Fernandes Soares Mota foi deferido por unanimidade, visto que o parecer da comissão foi 42 

favorável. O credenciamento do professor George Henrique Godim da Fonseca foi indeferido por 43 

unanimidade, visto que o parecer da comissão foi desfavorável. Os planos de ensino das 44 

disciplinas foram aprovados por unanimidade. Para constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, 45 

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

Preto, 25 de agosto de 2017.  47 
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Prof. Dr. Anderson Almeida Ferreira  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
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