
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

Campus Universitário - Morro do Cruzeiro  -  35400-000  -  Ouro Preto  -  MG 
Site: http://www.ppgcc.ufop.br – E-mail: secretaria@ppgcc.ufop.br – Telefax: (0 xx 31) 3559-1692 

 

 

 
Ouro preto, 16 de novembro de 2018. 

 

80° Reunião Ordinária do Colegiado da Pós Graduação 
 
 

DECISÕES: 

1) análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: As solicitações de 

defesa de dissertação dos discentes Roberto Aquino e Vinícius Gandra foram 

aprovados por unanimidade. O requerimento de qualificação de doutorado da 

Josiane Rezende foi deferido por unanimidade. A solicitação de adiamento de 

banca de qualificação de doutorado do discente Felipe Lopes Faria foi deferida por 

unanimidade, condicionado a apresentação do requerimento de qualificação de 

doutorado no próximo mês. O requerimento de extensão de prazo de defesa de 

mestrado do discente Pedro Saint Clair Garcia foi deferido por unanimidade, 

condicionado à apresentação do requerimento de defesa no próximo mês.  A 

solicitação de adiamento de banca de qualificação de mestrado do discente Robson 

Costa para o mês de novembro foi deferida por unanimidade. Os requerimentos de 

trancamento na disciplina Técnicas Metaheurísticas para Otimização Combinatória 

dos discentes Hailton de Carvalho e Robson Costa Vieira foram deferidas por 

unanimidade. A solicitação de trancamento na disciplina Metodologia em Pesquisa 

da Ciência da Computação do discente Fernando Duarte foi deferida por 

unanimidade. A solicitação de matrícula fora de prazo na disciplina Técnicas 

Metaheurísticas para Otimização combinatória do discente Otávio Augusto Rosa 

foi deferida por unanimidade. A solicitação de aproveitamento da disciplina Projeto 

e Análise de Algoritmos e a de concessão de crédito nas disciplinas Tópicos 

Especiais em teoria de Grafos, Planejamento e Análise Estatística de Experimentos, 

Tópicos Especiais: Estatística Multivariada e Inteligência Computacional do 

discente Henrique Barros Lopes foram deferidas por unanimidade. O Plano de 

Atividades em Estágio de Docência do discente Rafael Antônio Marques Gomes 

foi aprovado por unanimidade. O Relatório de Atividades de Estágio em Docência 

do discente Thiago Schons foi aprovado por unanimidade.  



 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

Campus Universitário - Morro do Cruzeiro  -  35400-000  -  Ouro Preto  -  MG 
Site: http://www.ppgcc.ufop.br – E-mail: secretaria@ppgcc.ufop.br – Telefax: (0 xx 31) 3559-1692 

 

 

2) discussão sobre Minicurso/Disciplina “Interpretação e Escrita Científica”: 

após discussão, a proposta aprovada foi a estruturação de um minicurso no próximo 

semestre e, possivelmente uma disciplina para 2019/2, com uma abstenção.  

 

3) Aprovação dos editais de seleção para entrada em 2019/1: após deliberação, 

os editais foram aprovados exceto pelo prazo de inscrição, que deverá ser estendido 

o máximo possível. 

 
 

_______________________________________________ 
Mariana Ferreira Lanna 
Secretária do PPGCC 


