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Ouro preto, 05 de outubro de 2017. 

 

69° Reunião Ordinária do Colegiado da Pós Graduação 
 
 

DECISÕES: 

1) análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: A solicitação de 

adiamento de banca de doutorado do discente Theo Silva Lins foi deferida por 

unanimidade até outubro, sendo que o discente deverá enviar para a próxima 

reunião o texto da qualificação. A solicitação de adiamento de banca de defesa de 

mestrado discente Filipe Augusto Rodrigues Nepomuceno foi deferida por 

unanimidade até outubro, sendo que o discente deverá enviar para a próxima 

reunião, além do cronograma, os textos produzidos, ou seja, o artigo e a 

dissertação. Sobre solicitação de alteração de nota do discente Jean Carlo foi 

decidido que o professor deverá fazer a solicitação de alteração de nota e que os 

pedidos futuros de alteração de nota serão feitos diretamente na secretaria. O 

requerimento de extensão de prazo para solicitar orientação do discente Thales 

Delfino por uma semana foi deferido por unanimidade, sendo que esta é a última 

extensão de prazo concedida e a não apresentação do requerimento acarretará no 

desligamento do discente. Os relatórios de atividades no Estágio em Docência dos 

discentes Anderson Sales, Felipe Faria, Felipe Mota, Josiane Rezende, Pedro 

Garcia, Rodolfo Ayala, Rodolfo Labiapari e Thiago Macedo foram aprovados por 

unanimidade. A solicitação de aproveitamento de crédito da disciplina Otimização 

Linear e Inteira do discente Marcelo Ferreira Rego foi deferido por unanimidade 

condicionado à aprovação do professor da disciplina, Prof. Dr. Haroldo Gambini. A 

solicitação de aproveitamento de crédito das disciplinas PCC 103, PCC104, 

PCC101, PCC175, PCC176 do discente Marcelo Ferreira foi deferida por 

unanimidade. A solicitação de trancamento da disciplina PCC105 do aluno especial 

Glauber Soares dos Santos foi deferida por unanimidade. A solicitação de matrícula 

fora do prazo em disciplina isolada da discente Pâmela Marinho Rezende em 

PCC174 foi deferida por unanimidade. A solicitação de desligamento do curso de  
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doutorado Eduardo Soares foi deferida por unanimidade. A solicitação de 

aproveitamento de crédito do discente Paulo Calaes Oliveira das disciplinas 

PCC103, PCC104, PCC144, PCC146 e PCC175 foi deferida por unanimidade. As 

solicitações de orientação dos discentes Ana Roberta Melo, para o professor Alan 

de Freitas e de Roberto Aquino para o professor Marcone de Freitas foram 

deferidas por unanimidade. A solicitação de orientação do discente Isaias Januario 

para o discente Álvaro Pereira Júnior foi excepcionalmente deferida por 

unanimidade, visto que o discente não dispunha da informação que o docente está 

com pendências junto ao Colegiado.  As solicitações de orientação dos discentes 

Mateus Coelho Silva, Ricardo Creonte Santos e Renato Avilez Vilarinho para o 

orientador Ricardo Rabelo foram excepcionalmente deferidas por unanimidade, 

visto que a informação sobre a quantidade de orientandos não está publicada em 

nosso site, o que será corrigido ainda esta semana, portanto estas serão as últimas 

orientações não regulares aceitas pelo Colegiado. 2) Cronograma de 

apresentação de seminários, participação docente e comissão organizadora; 

validade dos seminários: após a explicação da experiência do Lauro, foi decidido 

que na próxima reunião será votada a comissão organizadora. Também foi decidido 

por unanimidade que os seminários serão válidos para aproveitamento somente 

após a data da matrícula do discente. III) OUTROS ASSUNTOS: As próximas 

reuniões de colegiado ocorrerão na primeira quarta-feira do mês, as 15:30. 
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Mariana Ferreira Lanna 
Secretária do PPGCC 


