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ATA DA 71° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos seis dias do mês de dezembro 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 71° 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 Maurício José da Silva. I) 7 

Expediente: Aprovação da ata da 70ª reunião: após leitura e uma pequena modificação, a ata 8 

foi aprovada por unanimidade. Comunicados: O coordenador informou que foi realizada uma 9 

comunicação com a PRACE referente à situação do discente Rodolfo Guimarães. O Prof. 10 

Anderson falou sobre a reunião de coordenadores de Pós Graduação em Ciência da Computação, 11 

em Brasília, na última semana de novembro, ressaltando a internacionalização dos Programas, 12 

principalmente por causa da diversidade de colaborações trazidas por intercâmbios com outras 13 

instituições. O Prof. Puca Penna chamou a atenção para a possibilidade de cocutela. Além da 14 

internacionalização, foi mencionado sobre a formação dos discentes, visto que nenhum programa 15 

deu a devida importância à este aspecto. II) ORDEM DO DIA: 1) análise sobre requerimentos 16 

e solicitações de alunos: A solicitação de trancamento das disciplinas Fundamentos de Teoria da 17 

Computação e Técnicas Metaheurísticas para Otimização do discente Ricardo Câmara Santos foi 18 

deferida por unanimidade. A solicitação de extensão de prazo de defesa de mestrado do discente 19 

Thiago D’Ângelo foi deferida por unanimidade. 2) discussão sobre nova resolução da Pós 20 

Graduação na UFOP: alguns pontos foram levantados sobre as mudanças na resolução, como a 21 

questão da obrigatoriedade de apresentação de certificado de duas línguas estrangeiras para 22 

entrada no Programa. Até o dia da reunião outras sugestões serão encaminhadas para o e-mail do 23 

coordenador. 4) aprovação de ad referendum: após leitura e discussão o ad referendum foi 24 

deferido por unanimidade. III) OUTROS ASSUNTOS: A próxima reunião está marcada para o 25 

dia 17/01. Após leitura da carta do discente Albert Dias Moreira, foi decidido que o discente, de 26 

acordo com o regulamento da CAPES, deveria devolver as bolsas recebidas, salvo se o aluno 27 

entrar em outro Programa de Pós Graduação, mais próxima à área de seu interesse, como deixou 28 

claro em sua carta. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Para constar, eu, Mariana 29 

Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei a presente ata que, aprovada, vai devidamente 30 

assinada. Ouro Preto, 06 de dezembro de 2017.  31 
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________________________________________ 

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 


