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ATA DA 78° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito, 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 78° 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. Alan Robert Resende de Freitas, Profa. Dra. Andrea Gomes Campos 6 

Bianchi, Prof. Dr. Guillermo Cámara Chavez, Prof. Dr. Marco Antônio Moreira de 7 

Carvalho e o representante discente Maurício José da Silva. I) Expediente: Aprovação da ata 8 

da 77ª reunião ordinária: a ata foi aprovada por unanimidade. Comunicados: O Prof. Alan 9 

falou sobre algumas particularidades da disciplina Metodologia de Pesquisa em Ciência da 10 

Computação, em específica a extensão de prazo do término da disciplina neste semestre. Ele 11 

também sugeriu passar a obrigatoriedade de Metodologia para o segundo semestre. O Prof. 12 

Marcone Freitas veio ao Colegiado para comunicar sobre o processo de seleção 2018/2, 13 

informando o grande número de inscritos e aprovados neste processo seletivo. II) ORDEM DO 14 

DIA: 1) análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: Os relatórios de estágio em 15 

docência dos discentes Ana Roberta Nascimento e Vinícius Gandra santos foram aprovados por 16 

unanimidade. O requerimento de qualificação de doutorado do discente Rodolfo Ayala Costa foi 17 

deferido por unanimidade. O requerimento de defesa de mestrado da discente Laís Caldeira foi 18 

deferido por unanimidade. Os requerimentos de extensão de prazo de defesa de mestrado dos 19 

discentes Anderson Cavalcanti Sales, Priscila Sad de Souza e Rodolfo Labiapari Guimarães por 20 

um mês foram deferidos por unanimidade. 2) análise sobre requerimentos e solicitações de 21 

professores: A solicitação de credenciamento do Prof. Cristiano Maciel da Silva foi deferida por 22 

unanimidade, visto que o professor é bolsista de produtividade em pesquisa. 3) Aprovação do 23 

calendário 2018/2 e horários de disciplinas: após deliberação, o calendário 2018/2 e os horários 24 

das disciplinas foram aprovados com abstenção do Prof. Marco. 4) Discussão sobre o concurso 25 

de professor para PPGCC:  foi decidido que será discutido na reunião de professores da semana 26 

do dia 13 de agosto. 5) Discussão sobre o edital de doutorado – confusão com o número de 27 

páginas do projeto: foi decidido por unanimidade que o texto do edital será modificado, esta 28 

modificação será decidida por e-mail entre os membros do colegiado. 6) Discussão sobre os 29 

editais de mestrado e doutorado – confusão entre edital de bolsa e edital para ingresso no 30 

PPGCC: o Prof. Joubert verá com o administrador do site, o Prof. Túlio, alguma maneira de 31 
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impedir alunos que não estejam matriculados como alunos regulares do PPGCC de se inscrever 32 

no edital para bolsista. III) Outros Assuntos: O Prof. Joubert informou sobre a necessidade de 33 

adequar o nosso regimento com a nova resolução da Pós-Graduação, isso será feito para ser 34 

enviado para aprovação até dezembro. Foi discutida a solicitação de aplicar as provas de seleção 35 

de mestrado no Peru, sendo que verificaremos esta possibilidade junto à PROPP. Para constar, 36 

eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei a presente ata que, aprovada, vai 37 

devidamente assinada. Ouro Preto, 10 de julho de 2018.  38 
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Prof. Dr. Joubert de Castro Lima  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

DECOM/ICEB/UFOP 
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