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ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14:00h, 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 79° 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 Profa. Dra. Andrea Gomes Campos Bianchi, Prof. Dr. Guillermo Cámara 6 

Chavez, Prof. Dr. Marco Antônio Moreira de Carvalho e Prof. Dr. Túlio Ângelo Machado 7 

Toffolo e o representante discente Lauro Ângelo Gonçalves de Moraes. I) Expediente: 8 

Aprovação da ata da 78ª reunião ordinária: a ata foi aprovada por unanimidade. Posse de 9 

Novos Membros: O representante docente Túlio Ângelo Machado Toffolo e os representantes 10 

discentes Lauro Ângelo Gonçalves Moraes e Mateus Coelho Silva. Comunicados: O 11 

representante discente Mateus comunicou sobre a obrigatoriedade da presença e pagamento de 12 

inscrição no evento Mostra de Pós Graduação e sobre a intenção dos alunos de Pós Graduação 13 

solicitarem isenção do pagamento da inscrição. II) ORDEM DO DIA: 1) análise sobre 14 

requerimentos e solicitações de alunos: As solicitações de aproveitamento de disciplinas dos 15 

discentes: Breno Nunes de Sena Keller (PCC103 e PCC104); Charles Tim Batista Garrocho 16 

(PCC101, PCC103, PCC104, PCC111 e PCC114); Laís Soares Caldeira (PCC103, PCC104, 17 

PCC142, PCC145 e PCC176); Lauro Ângelo Gonçalves de Moraes (PCC103, PCC104, PCC142, 18 

PCC146, PCC171); Pedro Henrique Lopes Silva (PCC103, PCC104, PCC142, PCC144 e 19 

PCC175); Tales Mota Machado (PCC101, PCC103, PCC104, PCC142, PCC147, PCC105 e 20 

PCC144) e Thiago Alcântara Luiz (PCC103, PCC104, PCC173, PCC174, PCC175 e PCC176) 21 

foram deferidas por unanimidade. O trancamento nas disciplinas PCC101 - Arquitetura de 22 

Computadores para a aluna Kelly Márcia de Oliveira em PCC174 - Otimização Linear e Inteira 23 

para os alunos Hailton de Carvalho e Laís Soares Caldeira foram deferidas por unanimidade. A 24 

solicitação de Guilherme Gregório para cursar a disciplina PCC103 no próximo semestre foi 25 

deferida por unanimidade. Os relatórios das atividades em estágio em docência dos discentes 26 

Bráulio Miranda, em Matemática Discreta II, e Guilherme Baumgratz, em Programação 27 

funcional, foram aprovados por unanimidade. O relatório de atividades em estudos dirigidos do 28 

discente Matheus Guedes foi aprovado por unanimidade. A solicitação de extensão de prazo para 29 

estudos dirigidos do discente Bráulio Veloso foi aprovada por unanimidade. A matrícula na 30 

atividade Estudos Dirigidos para o discente Célio Ferreira foi aprovada por unanimidade. O 31 
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requerimento para defesa de dissertação da discente Priscila Sad de Sousa foi deferido por 32 

unanimidade. As solicitações de extensão de prazo para qualificação de doutorado dos discentes 33 

Felipe Melo Faria e Josiane Rezende e para extensão de prazo de defesa de mestrado do discente 34 

Pedro Saint-Clair Garcia foram deferidas por unanimidade. Os requerimentos de orientação dos 35 

discentes Hailton de Carvalho, para Rodrigo Ribeiro; Hatus Feitosa, para Alan de Freitas; Kelly 36 

de Oliveira e Thomás Gouvea, para Túlio Toffolo; Luan de Souza e Luciano de Paiva, para 37 

Anderson Almeida; Otávio Rosa, para Marcone Souza foram deferidas por unanimidade. A 38 

solicitação de orientação de Renato Avilez foi deferida condicionada à apresentação de defesa de 39 

Rodolfo Labiapari Guimarães, orientando do Prof. Ricardo Rabelo. A solicitação do aluno 40 

especial Luciano Nunes Capponi para matrícula fora do prazo em PCC176 - Técnicas 41 

Metaheurísticas para Otimização Combinatória foi deferida por unanimidade.  2) Discussão 42 

sobre qualificação da turma 2017/2: após deliberação, a qualificação será realizada na primeira 43 

semana de outubro. 3) Discussão sobre seleção 2019/1: após deliberação, a comissão será 44 

formada pelos professores Álvaro Júnior, Cristiano Maciel e Alan Freitas. 4) Consulta sobre 45 

Produção Técnica/Tecnológica Relevante:  após discussão, foi decidido que construiremos 46 

nossa própria listagem de journals e conferências para informar a CAPES sobre relevância e 47 

Qualis na área de Ciência da Computação. 5) Discussão sobre o estágio em docência e análise 48 

sobre os planos de ensino 2018/2: após discussão foi decidido por unanimidade que a 49 

distribuição do estágio será realizada via ranqueamento por nota, sendo que o aluno com maior 50 

nota poderá escolher a disciplina onde realizará o estágio em docência. foi decidido por 51 

unanimidade que o texto do edital será modificado, esta modificação será decidida por e-mail 52 

entre os membros do colegiado. 6) Informes sobre sabatina do prof. Cristiano: a sabatina será 53 

realizada na próxima sexta feira com todos os professores do DECOM, para possível solicitação 54 

de redistribuição do Prof. para o departamento. 7) Fechamento do Edital de PPJ: o Prof. Túlio 55 

Toffolo questionou publicações em periódicos e conferências terem o mesmo peso no barema de 56 

avaliação dos currículos. Após discussão, decidiu-se não alterar o barema e selecionar somente 57 

professores da UFOP, sendo que divulgação será realizada nos sites do DECOM, do PPGCC e da 58 

UFOP. 8) Melhorias do site PPGCC: algumas melhorias foram sugeridas, como a adição de um 59 

calendário na página inicial com  as atividade programadas para o mês, a adição do link 60 

redirecionando para o site do repositório de dissertações e teses da UFOP e a exibição dos 61 

projetos de internacionalização do PPGCC.9) Discussão sobre o aumento do número de 62 

professores em algumas áreas do PPGCC: este ponto deverá ser discutido entre os professores 63 

e será abordado em uma próxima reunião. 10) Construção do quadro de produções por ano do 64 

PPGCC, RHs formados e papers publicados por cada docente ativo do PPGCC no 65 
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quadriênio 2017-2020: foi enviada uma planilha para todos os professores sobre a produção e 66 

formação, o coordenador enfatizou a necessidade e importância de completar estas informações 67 

corretamente. 11) Informes sobre não podermos permitir graduandos anteciparem 68 

disciplinas do PPGCC: após conversa com a PROPP e pesquisa na resolução da pós graduação 69 

da UFOP, ficou claro que não é possível alunos sem a conclusão da graduação assistirem aulas na 70 

pós graduação, mesmo como ouvintes. 12) Informes sobre compras de itens para o PPGCC: o 71 

coordenador informou sobre a reunião com o Pró Reitor de Planejamento, sobre a possibilidade 72 

de compra de alguns itens para o PPGCC, onde foi sugerido fazermos a solicitação pelo sistema, 73 

mas tendo em vista que somente serão adquiridos itens se houver algum recurso não utilizado, 74 

pois não há, até o momento, dinheiro para realizar compras na UFOP via PROPLAD. III) 75 

Outros Assuntos: O Prof. Joubert informou sobre a necessidade de adequar o nosso regimento 76 

com a nova resolução da Pós-Graduação, isso será feito para ser enviado para aprovação até 77 

dezembro. Para constar, eu, Mariana Ferreira Lanna, Secretária do Programa, lavrei a presente ata 78 

que, aprovada, vai devidamente assinada. Ouro Preto, 10 de setembro de 2018.  79 
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