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Ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação. Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às 
quatorze horas e doze minutos, na sala de reuniões do Departamento de Ciência 
da Computação, realizou-se a reunião do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação. Presentes os Professores integrantes do 
Colegiado Fernanda Cláudia Alves Campos – no exercício da Coordenação - Alex 
Borges Vieira, Edelberto Franco Silva, Heder Soares Bernardino, José Maria Nazar 
David, Mario Antonio Ribeiro Dantas, Regina Maria Maciel Braga Villela e os TAEs 
Sarah Abreu e Silva e Paulo Alceu d’Almeida Rezende. A reunião contou com a 
presença do representante discente Miguel Alvim de Almeida. Os Professores 
Eduardo Barrére, Marcelo Bernardes Vieira, Raul Fonseca Neto, Jairo Francisco de 
Souza, Marcelo Ferreira Moreno, Saulo Moraes Villela, Victor Ströele de Andrade 
Menezes e Rodrigo Luís de Souza da Silva não participaram da reunião. 1- 
Apreciação da pauta: a pauta foi apreciada e, em seguida, aprovada em votação 
por unanimidade. 2- Apreciação da ata de 29/11/2019: a ata foi apreciada e, após 
votação, foi aprovada, com duas abstenções. 3- Homologação dos pareceres da 
Comissão de Defesa de Dissertação das Propostas de Bancas: a Coordenadora 
explicou que o Parecer da Comissão de Defesa, reunida em vinte de janeiro de dois 
mil e vinte, foi favorável às Propostas de bancas dos alunos Ana Paula Schiavon, 
Miguel Alvim e Eduardo Rocha. Em seguida, o Parecer foi posto em votação e 
aprovado, com duas abstenções. 4- Homologação do Parecer da Comissão de 
Defesa do Pedido de Prorrogação: A Coordenadora informou que o Parecer da 
Comissão de Defesa foi favorável à solicitação de prorrogação de defesa da aluna 
Ana Paula Schiavon, por três meses. Em ato contínuo, o referido Parecer foi votado, 
sendo aprovado por unanimidade. 5- Homologação dos pareceres da Comissão 
de Defesa das Propostas de Dissertação dos alunos de 2019/1: o prof. Heder 
Soares, membro da Comissão de Defesa, observou que a Comissão, reunida em 
vinte de janeiro de dois mil e vinte, não analisou o mérito das Propostas. Destacou 
também que a coorientação pela profª. do Departamento, Lorenza Moreno, 
registrada na proposta do aluno André Luiz Rodrigues Ribeiro, não havia sido 
solicitada ao Colegiado. Além disso, disse que no documento entregue pelo aluno 
Tiago Feijó não constava o texto da proposta de dissertação. Por fim, informou que, 
até a data desta reunião, as propostas dos alunos citados foram entregues 
devidamente ajustadas. A Coordenadora destacou a necessidade de se avaliar o 
mérito das propostas e, nesse contexto, foi discutida a realização de pré-defesas 
para avaliação do conteúdo, ficando o tema para uma outra oportunidade. Após 
votação, o parecer favorável às solicitações, foi aprovado por unanimidade. 6-
Homologação do parecer da Comissão de Mérito relativo à avaliação da 
solicitação do Professor Raul Fonseca Neto para passagem para professor 
permanente: a Coordenadora pediu que constasse em ata a ausência na reunião 
do próprio solicitante. A Coordenadora leu o parecer no qual a Comissão se diz 
favorável à solicitação do prof. Raul, porém, destacou a necessidade de submissão 
de projeto sob a coordenação ou participação do requerente. O prof. Alex observou 
que a não entrega de documento solicitado deve levar ao indeferimento do pedido. 
Disse também que, profissionalmente, não há contribuição do professor para o 
Programa, haja vista a inexistência de projeto ou artigo com aluno da área de 
Inteligência Computacional. Em seguida, sugeriu retirar o pedido de pauta para que 
o solicitante providenciasse o documento faltoso. Em votação, com uma abstenção, 
a solicitação do prof. Raul foi rejeitada. Ela será colocada em votação novamente, 
dependendo da entrega do documento. 7-Apreciação do relatório de atividades 
do Pós-doutorando Roberto Massi: a Coordenadora afirmou que o Pós-
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doutorando, Roberto Massi, está tendo um excelente desempenho e, em seguida, 
expôs suas contribuições para o Programa, quais foram: ministrou disciplina, 
atualmente coorienta uma aluna no PPGCC, teve artigos publicados em periódicos 
e em anais de eventos, bem como possui uma patente registrada. Por fim, a 
Coordenadora informou que, através do relatório entregue (em anexo), ele solicita 
a renovação de sua bolsa de pós-doutorado, por mais um ano. Em votação, foi 
aprovado o relatório do Pós-doutorando, como também a prorrogação de sua bolsa, 
ambos por unanimidade. Assuntos gerais: A) Matrícula alunos novatos: a 
Coordenadora informou que, dentre os trinta e seis classificados no Processo 
Seletivo, vinte e oito solicitaram matrícula. Ela disse também que, no próximo dia 
quatro, fará uma reunião de apresentação da Pós-graduação para esses alunos. B) 
Calendário 2020: A Coordenadora informou que o calendário da Universidade 
ainda não foi liberado e, por conseguinte, o calendário do Programa será publicado 
tão logo ocorra a publicação do primeiro. Acrescentou ainda que o nosso calendário 
estará em consonância com o da UFJF, iniciando as aulas junto com a Graduação. 
Por fim, lembrou que alguns alunos estão sem matrícula, por consequência de 
existirem turmas abertas no trimestre passado. C) Recursos financeiros: a 
Coordenadora informou que o Programa recebeu um recurso de “Restos a Pagar” 
e enfatizou a necessidade de gastá-lo até abril deste ano. D) Regimento Interno: 
a Professora Fernanda disse que a Comissão responsável pela atualização do 
Regimento Interno fez alguns ajustes no texto e aguarda a anuência do prof. Heder 
para disponibilizá-lo. E) Sucupira: a Professora Fernanda destacou a necessidade 
de todos informarem à Coordenação sobre as suas participações em eventos, em 
iniciações científicas, em interações com outras instituições, para registro na 
Plataforma Sucupira (Capes). Lembrou também que toda “Dissertação” inserida no 
Sistema da Capes precisa estar vinculada a algum tipo de projeto. Por último, pediu 
para que repassem, ao Paulo Alceu, as atualizações de Software e Hardware dos 
laboratórios de pesquisa do PPGCC. Paulo, por sua vez, solicitou aos professores 
o encaminhamento de informações das atividades, pós-mestrado, de seus ex-
alunos. Enfatizou que este é um item importante para sabermos qual o tipo de 
aluno/profissional que o Programa está formando. F) Divulgação do PPGCC para 
os professores do Departamento de Ciência da Computação (DCC): A 
Professora Fernanda informou que conversou com alguns professores do DCC 
acerca do Programa (PPGCC) e sobre os requisitos para ingresso. Disse, 
entretanto, que não houve interessados. O prof. Mario sugeriu a realização de uma 
palestra para o Departamento, no sentido de divulgar melhor o Programa de Pós-
graduação. Ele explicou que existe uma demanda para implementar o Doutorado, 
mas que, para isto, deve haver comprometimento de todos. Fernanda destacou que 
o mais difícil é se manter no Programa e, para tanto, o interessado deve ter um perfil 
de pesquisador. G) Tutorias: a Coordenadora informou que, após a mudança nos 
procedimentos das tutorias, tivemos um resultado excelente. Ela enfatizou que os 
alunos passaram a participar de outras atividades, além da costumeira correção de 
provas. O representante discente, Miguel Alvim, questionou se haverá edital para 
as próximas tutorias. A Coordenadora respondeu que existe ainda uma necessidade 
de aprimorar todo o processo relacionado às tutorias. Nada mais havendo a se 
tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e vinte e três minutos. Eu, Sarah 
Abreu e Silva, lavro esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os 
presentes na reunião. Juiz de Fora, dez de fevereiro de dois mil e vinte 
_______________________. 
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N° NOME ASSINATURA 

01 Alex Borges Vieira  

02 Edelberto Franco Silva  

03 Eduardo Barrére  

04 Fernanda Cláudia Alves Campos  

05 Heder Soares Bernardino  

06 Jairo Francisco de Souza  

07 José Maria Nazar David  

08 Marcelo Bernardes Vieira  

09 Marcelo Ferreira Moreno  

10 Miguel Alvim de Almeida  

11 Paulo Alceu d’Almeida Rezende  

12 Raul Fonseca Neto  

13 Regina Maria Maciel Braga Villela  

14 Rodrigo Luís de Souza da Silva  

15 Sarah Abreu e Silva  

16 Saulo Moraes Villela  

17 Victor Ströele de Andrade 
Menezes 

 

 


