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ATA DA 69° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 10:30h, 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 69° 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. Dr. Puca Huachi Vaz Penna e o representante discente Lauro Ângelo Gonçalves de 7 

Moraes. I) Expediente: Aprovação da ata da 68ª reunião: após leitura e sugestão de adicionar 8 

os nomes das disciplinas cujo plano de ensino foram aprovados, a ata foi aprovada por 9 

unanimidade. Comunicados: O Prof. Anderson falou sobre a avaliação quadrienal da CAPES, 10 

ressaltando os bons resultados obtidos pelo nosso Programa, sobre as mudanças que aconteceram 11 

na bolsa UFOP e sobre a obrigatoriedade da presença de todos os pós graduandos com acima de 12 

75% do curso já completos na II Mostra de Pós Graduação da UFOP . II) ORDEM DO DIA: 1) 13 

análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: A solicitação de adiamento de banca de 14 

doutorado do discente Theo Silva Lins foi deferida por unanimidade até outubro, sendo que o 15 

discente deverá enviar para a próxima reunião o texto da qualificação. A solicitação de adiamento 16 

de banca de defesa de mestrado discente Filipe Augusto Rodrigues Nepomuceno foi deferida por 17 

unanimidade até outubro, sendo que o discente deverá enviar para a próxima reunião, além do 18 

cronograma, os textos produzidos, ou seja, o artigo e a dissertação. Sobre solicitação de alteração 19 

de nota do discente Jean Carlo foi decidido que o professor deverá fazer a solicitação de alteração 20 

de nota e que os pedidos futuros de alteração de nota serão feitos diretamente na secretaria. O 21 

requerimento de extensão de prazo para solicitar orientação do discente Thales Delfino por uma 22 

semana foi deferido por unanimidade, sendo que esta é a última extensão de prazo concedida e a 23 

não apresentação do requerimento acarretará no desligamento do discente. Os relatórios de 24 

atividades no Estágio em Docência dos discentes Anderson Sales, Felipe Faria, Felipe Mota, 25 

Josiane Rezende, Pedro Garcia, Rodolfo Ayala, Rodolfo Labiapari e Thiago Macedo foram 26 

aprovados por unanimidade. A solicitação de aproveitamento de crédito da disciplina Otimização 27 

Linear e Inteira do discente Marcelo Ferreira Rego foi deferido por unanimidade condicionado à 28 

aprovação do professor da disciplina, Prof. Dr. Haroldo Gambini. A solicitação de 29 

aproveitamento de crédito das disciplinas PCC 103, PCC104, PCC101, PCC175, PCC176 do 30 

discente Marcelo Ferreira foi deferida por unanimidade. A solicitação de trancamento da 31 
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disciplina PCC105 do aluno especial Glauber Soares dos Santos foi deferida por unanimidade. A 32 

solicitação de matrícula fora do prazo em disciplina isolada da discente Pâmela Marinho Rezende 33 

em PCC174 foi deferida por unanimidade. A solicitação de desligamento do curso de doutorado 34 

Eduardo Soares foi deferida por unanimidade. A solicitação de aproveitamento de crédito do 35 

discente Paulo Calaes Oliveira das disciplinas PCC103, PCC104, PCC144, PCC146 e PCC175 36 

foi deferida por unanimidade. As solicitações de orientação dos discentes Ana Roberta Melo, 37 

para o professor Alan de Freitas e de Roberto Aquino para o professor Marcone de Freitas foram 38 

deferidas por unanimidade. A solicitação de orientação do discente Isaias Januario para o 39 

discente Álvaro Pereira Júnior foi excepcionalmente deferida por unanimidade, visto que o 40 

discente não dispunha da informação que o docente está com pendências junto ao Colegiado.  As 41 

solicitações de orientação dos discentes Mateus Coelho Silva, Ricardo Creonte Santos e Renato 42 

Avilez Vilarinho para o orientador Ricardo Rabelo foram excepcionalmente deferidas por 43 

unanimidade, visto que a informação sobre a quantidade de orientandos não está publicada em 44 

nosso site, o que será corrigido ainda esta semana, portanto estas serão as últimas orientações não 45 

regulares aceitas pelo Colegiado. 2) Cronograma de apresentação de seminários, participação 46 

docente e comissão organizadora; validade dos seminários a partir da matrícula atual: após 47 

a explicação da experiência do Lauro, foi decidido que na próxima reunião será votada a 48 

comissão organizadora. Também foi decidido por unanimidade que os seminários serão válidos 49 

para aproveitamento somente após a data da matrícula do discente. III) OUTROS ASSUNTOS: 50 

As próximas reuniões de colegiado ocorrerão na primeira quarta-feira do mês, as 15:30. Para 51 

constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei a presente ata que, aprovada, 52 

vai devidamente assinada. Ouro Preto, 05 de outubro de 2017.  53 
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Prof. Dr. Anderson Almeida Ferreira  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
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