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ATA DA 70° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 15:30h, 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 70° 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 69ª reunião: após 8 

leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Comunicados: O representante discente comunicou 9 

o retorno de Saul Emanuel Delabrida do doutorado sanduiche da Austrália, neste último dia 30. O 10 

Prof. Anderson falou sobre uma reunião de coordenadores de Pós Graduação em Ciência da 11 

Computação, em Brasília, na última semana de novembro. II) ORDEM DO DIA: 1) análise 12 

sobre requerimentos e solicitações de alunos: A solicitação de desligamento do discente Albert 13 

Dias Moreira foi deferida por unanimidade. O relatório de atividades no Estágio em Docência do 14 

discente Leandro do Carmo Martins e de Jean Carlos Tibúrcio Campos foram aprovados por 15 

unanimidade. A solicitação de orientação do discente Thales Antônio Delfino para o docente 16 

Rodrigo Geraldo Ribeiro foi deferida por unanimidade. A solicitação de adiamento de banca de 17 

defesa de mestrado discente Filipe Augusto Rodrigues Nepomuceno foi indeferida por 18 

unanimidade, sendo que o discente deverá anexar na justificativa tudo o que foi realizado neste 19 

último mês e anexar artigos, capítulos de dissertação e o que mais foi escrito e entregar até a 20 

próxima semana. A solicitação de extensão de prazo para defesa de mestrado do Thiago 21 

D’Angelo até o mês de dezembro foi indeferido por unanimidade, sendo que o discente deverá 22 

anexar na justificativa tudo o que foi realizado neste último mês e anexar artigos, capítulos de 23 

dissertação e o que mais foi escrito e entregar até a próxima semana. A solicitação de adiamento 24 

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

unanimidade. O requerimento de qualificação de doutorado dos discentes Edwin Jonathan 26 

Escobedo Cárdenas e André Fonseca Amâncio foram deferidos por unanimidade. 2) análise 27 

sobre planos de atividades do estágio em docência: após leitura, os planos de atividades foram 28 

aprovados por unanimidade. 3) discussão sobre as sugestões apresentadas na reunião dos 29 

professores: após a leitura e discussão sobre as sugestões foi decidido que nas seguintes 30 

situações o professor não poderá pegar novos orientados: não lançamento de notas até um mês 31 
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após o término da disciplina; não entregar o plano de ensino da disciplina no início do semestre 32 

corrente; deixar o orientado defender sem a publicação do artigo, no entanto se a publicação for 33 

em índice restrito e tiver um feedback positivo, o orientador poderá manter uma vaga para novos 34 

orientadores. 4) formação da comissão para seleção 2018/1: após discussão foi decidido que 35 

esta comissão será formada pelos professores Rodrigo Geraldo, Tiago Carneiro e Marcone 36 

Jamilson de Freitas. III) OUTROS ASSUNTOS: O professor Ricardo Rabelo conversou sobre a 37 

situação do discente Rodolfo Labiapari Mansur, ele ressaltou a dedicação do aluno no 38 

laboratório, mas também deixou claro que a situação do discente é preocupante, uma vez que ele 39 

se encontra psicologicamente instável, o orientador solicitou auxílio da instituição. Após 40 

conversa, foi decidido que o PPGCC entrará em contato com a PROPP e com a PRACE 41 

solicitando acompanhamento para o aluno, sendo que a qualificação do discente ocorrerá na 42 

primeira semana de dezembro. Para constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, 43 

lavrei a presente ata que, aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto, 08 de novembro de 44 

2017.  45 
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Prof. Dr. Anderson Almeida Ferreira  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
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