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Ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação. Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às 
oito horas e trinta e quatro minutos, realizou-se a reunião do Colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), via ambiente virtual. 
Presentes os Professores integrantes do Colegiado Mario Antonio Ribeiro Dantas – no 
exercício da Coordenação - Eduardo Barrére, Fernanda Cláudia Alves Campos, Jairo 
Francisco de Souza, Marcelo Ferreira Moreno, Raul Fonseca Neto, Regina Maria 
Maciel Braga Villela, Saulo Moraes Villela e Victor Ströele de Andrade Menezes e os 
TAEs Sarah Abreu e Silva e Paulo Alceu d’Almeida Rezende. O representante 
discente, Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho, e os Professores Alex Borges Vieira e 
Rodrigo Luís de Souza da Silva não participaram da reunião. Os professores Edelberto 
Franco Silva, Heder Soares Bernardino, Marcelo Bernardes Vieira e José Maria Nazar 
David se encontravam de licença. 1- Apreciação da pauta: a Professora Fernanda 
observou a falta do termo Ad referendum no item três da pauta, uma vez que as bancas 
já haviam ocorrido. Após a correção do item, a pauta foi aprovada, por unanimidade. 
2- Apreciação da ata de 10/02/2020: a Secretária informou que, devido ao início da 
Quarentena, provocada pelo coronavírus, o rascunho da referida ata havia ficado na 
secretaria, por meses. A fim de evitar mais atraso, a Secretária se prontificou em pegá-
lo, conseguindo, então, realizar a sua transcrição. Em seguida, a ata foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. 3- Apreciação do pedido de trancamento de 
curso do aluno Vinícius Galiaço: a Coordenação esclareceu que o aluno Vinícius 
solicitou o trancamento do curso, em virtude de um problema sério de saúde. Explicou 
que ele requereu matrícula em três disciplinas. A Coordenação, entretanto, avisou que 
bastava o trancamento das disciplinas do segundo trimestre e a conseguinte matrícula 
em uma disciplina do terceiro, enquanto aguardava pela aprovação do trancamento. 
Desta forma, ele foi matriculado na disciplina do Professor Saulo. Informou também 
que o aluno aguarda o laudo do psicólogo para entregar à Coordenação. O Professor 
Saulo disse que o aluno manifestou a vontade de trancar disciplina e não o curso como 
um todo. Ele explicou ao aluno que a disciplina não era compatível com a área em que 
ele estava vinculado, no caso, Engenharia de Software e Banco de Dados. A 
Coordenação esclareceu que a intenção da pauta é a de pedir a anuência do 
Colegiado, para que, uma vez em posse do laudo, conceder o trancamento, sem a 
necessidade de encaminhar à reunião novamente. A Professora Fernanda fez um 
resumo da história do aluno no Programa e afirmou ser interessante acatar ao parecer 
psicológico/psiquiátrico, como também, permitir que a Coordenação tome as devidas 
providências. A Professora Regina disse que, baseado na sua experiência com aluno, 
ele não teria condições de continuar no Mestrado. A Coordenação comentou que, na 
época, foi indicado ao aluno procurar o suporte psicológico da própria UFJF. Após as 
discussões, ficou decidido, unanimemente, permitir o trancamento, Ad referendum, 
mediante a apresentação do laudo psicológico com a confirmação da necessidade de 
afastamento do curso, para tratamento de saúde. 4- Apreciação dos pareceres da 
Comissão de Defesa de Dissertação sobre os pedidos de bancas (realizadas Ad 
referendum) dos alunos Yan Mendes Ferreira e Breno Almeida dos Santos 
Rodrigues Machado: os pareceres favoráveis aos pedidos de bancas foram postos 
em votação. Em seguida, foram aprovados por unanimidade. 5- Apreciação da 
Proposta da Comissão de Bolsas de igualar a distribuição das bolsas nos anos 
pares e ímpares: o Professor Jairo, Presidente da Comissão de Bolsas, disse que 
esta questão havia sido discutida, em outra oportunidade, porém, não foi oficializada 
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em reunião. Explicou que o objetivo é criar uma diretriz para que haja equilíbrio na 
distribuição das bolsas entre os anos pares e ímpares. O Professor Saulo, Presidente 
da antiga Comissão de Bolsas, relatou que na época este item foi levado ao Colegiado 
juntamente com outras sugestões de alteração da Resolução específica. Ele disse, 
entretanto, que as propostas não foram oficializadas, tendo em vista o cancelamento 
desse item de pauta. Esclareceu ainda que, como a Resolução não especifica o 
direcionamento de bolsas canceladas e/ou de rodízio disponibilizadas pela UFJF, 
surgiu a necessidade de regulamentar o procedimento. Por fim, observou que a 
distribuição meio a meio entre os anos de admissão também não está regulamentada, 
apesar de ser utilizada anualmente. Após votação, o item de pauta foi aprovado por 
unanimidade. 6- Apreciação dos Pareceres da Comissão de Defesa de 
Dissertação sobre as Declarações de Orientação dos alunos de 2020/1: a 
Secretária explicou que os pedidos encaminhados com antecedência, foram 
analisados pela Comissão e, desta forma, entraram na pauta da reunião. Disse, 
entretanto, que os demais serão apreciados na próxima reunião. O Professor Saulo 
perguntou qual o procedimento utilizado para quem entregou a declaração fora do 
prazo. A Secretária destacou que o atraso na entrega dos documentos é frequente e, 
assim, pediu a todos que se organizassem para evitá-lo. Em votação, os pareceres 
foram aprovados por unanimidade. Assuntos Gerais. A) Desligamento de curso do 
aluno Pedro Henrique Nascimento Harmendani: o Coordenador informou que o 
aluno Pedro Henrique solicitou, via e-mail, seu desligamento do curso, sem inserir 
justificativa. Comentou que muitos alunos utilizaram do trancamento de disciplinas - 
facilidade advinda do ERE - para evitar o desligamento do curso. Por fim, explicou que 
antes de realizar qualquer trancamento/desligamento para alunos, a Coordenação 
entra em contato, a fim de entender os detalhes da solicitação e, quiçá, ajudar a 
reverter a situação. O Professor Jairo afirmou que ninguém sabe ainda quais serão os 
impactos do ensino remoto, inclusive no Processo Seletivo em curso. O Professor 
Mario afirmou que o momento é atípico mesmo. B) Fórum dos Coordenadores: o 
Coordenador esclareceu que, em reunião do Fórum dos Coordenadores, foi relatada 
uma tendência de diminuição do número de bolsas, o que levará ao investimento em 
projetos de pesquisa de mestrado/doutorado com as indústrias. O Professor Barrére 
disse que a maior parte dos recursos relativos às bolsas oriundas da UFJF é 
direcionada para a Pós-graduação. Neste contexto, defendeu o uso bem direcionado 
dessas bolsas, por ser um benefício próprio da UFJF, visto que outras instituições não 
possuem este aporte de bolsas. Ele acha importante buscarmos outras formas de 
fomento. Disse também que está trabalhando com gestão de documento em um 
projeto de Currículo Comprovado, no qual o aluno e professor poderão carregar os 
dados do SIGA e do Lattes para comprovação de atividades. Falou, entretanto, que 
esta ideia está estagnada no momento. Informou, apesar disso, que o Paulo poderá 
compilar os dados dos currículos antes de lançar no Sucupira e se colocou à 
disposição para ajudar com mapeamento e cruzamento de dados do PPGCC. C) 
Atualização dos Currículos para a Sucupira: foi pedida pela Coordenação a 
atualização dos currículos dos professores para permitir a importação dos dados para 
a Plataforma Sucupira. Ela destacou a necessidade do detalhamento das atividades 
tanto Nacionais quanto Internacionais, além das parcerias realizadas na Região, para 
mostrar a importância do Programa, melhorar a avaliação do PPGCC e atrair novos 
alunos. Informou que a ideia é deixar essas informações acessíveis a todos, para 
servirem de referência. Paulo Alceu disse que está organizando uma planilha para 
inserção de informações curriculares que ajudará no preenchimento da Plataforma. D) 
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PDP: o Coordenador informou que, por solicitação oficial, os pedidos de reembolso e 
de pagamento de taxa de inscrição devem estar vinculados ao planejamento anual dos 
docentes e serão analisados pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe). Desta 
forma, solicitou ao Chefe do Departamento que o planejamento com as participações 
em eventos e capacitações em geral seja encaminhado ao PPGCC. O Professor 
Barrére destacou que há dois anos encaminha o planejamento dos afastamentos à 
Progepe e, aparentemente, houve falha de comunicação dentro da própria unidade. 
Sarah explicou que não havia sido informada a respeito do procedimento e tão-pouco 
do planejamento e solicitou ao Professor Barrére a planilha com as informações. E) 
You tube, vídeos institucionais: Paulo Alceu disse que a Coordenação vem 
trabalhando, desde a época em que a Professora Fernanda era Coordenadora, na 
transparência do Programa, inserindo diversas informações no Site do PPGCC, como 
as categorias das Comissões do PPGCC e suas composições, além das atas de 
reuniões do Colegiado. Ele lembrou que foi inaugurado o canal do PPGCC no You 
tube, no qual serão inseridos? (este é o termo correto?) os vídeos institucionais, 
palestras ou até mesmo aulas ou cursos que possam ser disponibilizadas pelos 
professores e alunos. A Professora Fernanda lembrou que a UFJF possui vários vídeos 
Institucionais que podem ser adicionados à página, além desses, sugeriu produzir um 
específico do PPGCC. F) Medalha JK: o Professor Barrére lembrou que a Professora 
Fernanda será homenageada, com a Medalha JK, dia dezessete de dezembro, às vinte 
horas. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e 
cinquenta e quatro 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, onze de 
dezembro de dois mil e vinte. _______________________.  
 
 
 
 
                                                                                                                                        

N° NOME 

1 Airton Ribeiro de Moura Gomes Filho 

2 Alex Borges Vieira 

3 Edelberto Franco Silva 

4 Eduardo Barrére 

5 Fernanda Cláudia Alves Campos 

6 Heder Soares Bernardino 

7 Jairo Francisco de Souza 

8 José Maria Nazar David 

9 Marcelo Bernardes Vieira 

10 Marcelo Ferreira Moreno 

11 Mario Antonio Ribeiro Dantas 

12 Paulo Alceu d’Almeida Rezende 

13 Raul Fonseca Neto 
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14 Regina Maria Maciel Braga Villela 

15 Rodrigo Luís de Souza da Silva 

16 Sarah Abreu e Silva 

17 Saulo Moraes Villela 

18 Victor Ströele de Andrade Menezes 
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