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ATA DA 72° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 72° 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. Puca Huachi Vaz Penna e o 6 

representante discente Maurício José da Silva. I) Expediente: Aprovação da ata da 71ª 7 

reunião: após leitura e uma pequena modificação, a ata foi aprovada por unanimidade. 8 

Comunicados: O coordenador informou que as discussões sobre a nova resolução que regulariza 9 

a pós graduação na UFOP se encerrou na Câmara e irá para aprovação no CUNI. O Prof. 10 

Anderson também comunicou sobre a abertura de editais da FAPEMIG e do Programa Brasil-11 

Moçambique. II) ORDEM DO DIA: 1) análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: 12 

As solicitações de orientação dos discentes Ailton Sato, Guilherme Figueroa e Vinícius Martins 13 

Santos para os orientadores Anderson Ferreira, Rodrigo Ribeiro e Marco Antônio Carvalho foram 14 

deferidos por unanimidade. A solicitação de extensão de prazo de qualificação de doutorado do 15 

discente Maurício José da Silva foi deferida por unanimidade para o mês de fevereiro. A 16 

solicitação de extensão de prazo de defesa de mestrado do discente Thiago D’Ângelo foi deferida 17 

por unanimidade para o mês de fevereiro. 2) análise sobre requerimento e solicitação de 18 

professor: a solicitação de credenciamento na PPGCC de Túlio Machado Toffolo foi 19 

encaminhada para uma comissão de avaliação composta de professores Alan de Freitas, Gladston 20 

Moreira e Puca Penna. 3) discussão sobre o calendário acadêmico e disciplinas 2018/1: o 21 

calendário seguirá o calendário acadêmico da graduação, sendo que a qualificação de mestrado 22 

ocorrerá na segunda semana de abril e o Prof. Alan de Freitas organizará a distribuição das 23 

bancas. As disciplinas 2018/1 estão sendo organizadas por e-mail e, na próxima reunião, o Prof. 24 

Anderson deverá apresentar a tabela com a distribuição. 4) planejamento da PPGCC: O Prof. 25 

Anderson ressaltou a importância de um planejamento para delinear os pontos a serem 26 

aprimorados para a próxima avaliação da Capes, como melhorar o impacto da produção, 27 

arrecadar recursos para manutenção do PPGCC e para auxílio discente, aumentar a visibilidade 28 

do programa e aperfeiçoar a formação discente e docente. 5) coleta de dados 2017: o 29 

coordenador lembrou a todos que o período de coleta está aberto e tentaremos este ano fazer o 30 

texto coletivamente, sendo que o coordenador distribuirá algumas atribulações para os membros 31 
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do PPGCC. III) OUTROS ASSUNTOS: na próxima reunião será realizada a eleição do vice-32 

coordenador da PPGCC. Para constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei 33 

a presente ata que, aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto, 17 de janeiro de 2017.  34 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

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

DECOM/ICEB/UFOP 
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Mariana Ferreira Lanna  
Secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

DECOM/ICEB/UFOP 


