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ATA DA 77° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 10:00h, 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 77° reunião ordinária, convocada pelo 3 

Presidente, Prof. Dr. Joubert de Castro Lima, com a finalidade de apreciar, discutir e votar o 4 

expediente constante de ordem do dia. Além do Presidente, compareceram à reunião os 5 

professores Prof. Dr. Anderson Almeida Ferreira, Prof. Dr. Puca Huachi Vaz Penna e o 6 

representante discente Maurício José da Silva. I) Expediente: Aprovação da ata da 76ª 7 

reunião ordinária: após leitura e correções, a ata foi aprovada por unanimidade. Comunicados: 8 

O coordenador falou sobre o software anti-plágio da UFOP, visto que ele está disponível para 9 

consulta no Repositório de Teses e Dissertações da UFOP. O Prof. Joubert comunicou que a 10 

planilha de avaliação de produtividade da PROPP fará a equivalência de conferências e journals. 11 

II) ORDEM DO DIA: 1) análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: A solicitação 12 

de aproveitamento de seminários da discente Helen de Cássia Souza da Costa Lima foi deferida 13 

por unanimidade. A solicitação de dispensa da obrigatoriedade do estágio em docência do 14 

discente André Luyde da Silva Souza foi deferida por unanimidade. A solicitação de mudança de 15 

data de defesa de qualificação de mestrado da primeira semana de julho para a terceira semana de 16 

julho foi deferida por unanimidade, deixando para os alunos e orientadores escolherem a data. Os 17 

requerimentos de qualificação de doutorado dos discentes Danilo Santos Souza e Vicente Peixoto 18 

de Amorim foram deferidos por unanimidade. Os requerimentos de defesa de mestrado dos 19 

discentes Felipe Novaes Caldas e Felipe de Oliveira Mota foram deferidos por unanimidade. Os 20 

requerimentos de extensão de prazo de defesa de mestrado dos discentes Anderson Cavalcanti 21 

Sales, Laís Soares Caldeira, Priscila Sad de Souza e Rodolfo Labiapari Guimarães por um mês 22 

foram deferidos por unanimidade. 2) análise sobre requerimentos e solicitações de 23 

professores: a solicitação de credenciamento do Prof. Dr. Saul Emanuel Delabrida Silva será 24 

levada para discussão entre todos os professores em uma reunião de professores do PPGCC. 3) 25 

edital de para seleção 2018-2: após deliberação, o edital foi deferido por unanimidade. 4) 26 

Análise do edital de credenciamento de professores e linhas de pesquisa:  foi decidido que 27 

será realizada uma reunião com todos os professores da PPGCC para discutir e analisar mudanças 28 

no processo credenciamento e outra para discussão sobre mudanças nas linhas de pesquisa. III) 29 

Outro Assuntos: Foi sugerido e aceito a recomendação de alunos de doutorado como membros 30 

adicionais em bancas de avaliação de qualificação e defesa de mestrado, assim como em defesas 31 
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de monografia. Para constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei a 32 

presente ata que, aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto, 08 de junho de 2018.  33 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Joubert de Castro Lima  
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 


