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Ouro preto, 29 de agosto de 2017 

 

68° Reunião Ordinária do Colegiado da Pós Graduação 
 
 

DECISÕES: 

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

de defesa de mestrado do discente Leonardo de Souza Cimino foi deferida por 

unanimidade. O requerimento de defesa do discente Leonardo Bombonato Coelho 

foi deferido por unanimidade. O requerimento de defesa do discente Filipe Augusto 

Rodrigues Nepomuceno foi indeferido por unanimidade, visto que falta o 

documento do orientador assumindo a responsabilidade de publicação do aluno, 

uma vez que o discente não tem publicação. O requerimento de adiamento de 

defesa do discente Matheus Leônidas até outubro deste ano. A solicitação de 

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

unanimidade pela falta de justificativa, sendo que o discente terá até a próxima 

reunião para apresentar uma justificativa contendo o trabalho feito no doutorado e 

um plano de trabalho com cronograma explicitando o que falta para a qualificação. 

A solicitação de adiamento de banca de doutorado do discente Maurício José da 

Silva foi deferida por unanimidade até outubro. A solicitação de adiamento de 

banca de doutorado do discente André Fonseca Amâncio foi deferida por 

unanimidade até outubro. O relatório de estudos dirigidos do discente Vicente José 

Peixoto de Amorim foi deferido por unanimidade. O requerimento de trabalho extra 

de PAA para o discente André Luyde Souza foi indeferido, pois extrapola a 

competência do Colegiado por unanimidade, com abstenção do Maurício da Silva. 

A solicitação de aproveitamento de Engenharia de Software foi deferida por 

unanimidade. A solicitação de orientação do discente Lauro Ângelo de Moraes, 

para Gladston Moreira foi deferido por unanimidade. A solicitação de orientação do 

discente Ítalo Magno Pereira, para Anderson Ferreira foi deferido por unanimidade. 

A solicitação de orientação do discente Bruno Henrique Miranda dos Santos, para 

Haroldo Santos foi deferido por unanimidade. As solicitações de orientação dos  
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discentes Mateus Coelho Silva, Ricardo Creonte Santos e Renato Avilez Vilarinho 

para o orientador Ricardo Rabelo foi indeferido, sendo que o orientador terá até a 

próxima reunião para apresentar um compilado com as tarefas e realizações de 

todos seus orientados para justificar o número extra de orientados. Os 

requerimentos de extensão de prazo para solicitar orientação dos discentes Ana 

Roberta Melo, Thales Delfino e Isaias Januario foram deferidos por unanimidade 

por um mês. 2) análise sobre requerimentos e solicitações de professores: O 

credenciamento do professor Vinícius Fernandes Soares Mota foi deferido por 

unanimidade, visto que o parecer da comissão foi favorável. O credenciamento do 

professor George Henrique Godim da Fonseca foi indeferido por unanimidade, 

visto que o parecer da comissão foi desfavorável. Os planos de ensino das 

disciplinas foram aprovados por unanimidade. 
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