
                                                                                                 

1 

 

 1 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 - Alex Borges Vieira, Edelberto Franco Silva, 
Eduardo Barrére, Fernanda Cláudia Alves Campos, Heder Soares Bernardino, Jairo 
Francisco de Souza, José Maria Nazar David, Marcelo Bernardes Vieira, 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 o Professor Rodrigo Luís de Souza da Silva não participaram da reunião. 1- 
Apreciação da pauta: a pauta foi apreciada e aprovada, por unanimidade. 2- 
Aprovação do Edital do Processo Seletivo 2021: o Coordenador informou que a 
Pró-reitoria de Pós-graduação (Propp) sugeriu algumas mudanças no texto do Edital 
do Processo Seletivo. A Comissão, por sua vez, efetuou alterações que julgou 
relevantes.  Informou-se ao colegiado, também, que se faz necessária ampla 
divulgação do Edital, visto que o número de formandos da graduação nas Instituições, 
tanto particulares quanto federais, diminuiu por causa da Pandemia. O prof. Saulo, 
membro da Comissão, disse que, este ano, o Edital precisou ser adaptado à Pandemia 
do coronavírus, sendo ofertado de forma virtual.  Foi destacado que o Projeto de 
Pesquisa do candidato virou item eliminatório e a prova de inglês será aplicada após 
a volta às aulas presenciais. Em votação, o Edital do Processo Seletivo foi aprovado 
por unanimidade. 3- Eleição do Presidente da Comissão de Processo Seletivo e 
apreciação da solicitação do TAE Paulo Alceu para compô-la: o Coordenador 
explicou que havia sido votada a composição da Comissão do Processo Seletivo sem 
a designação do Presidente e, por isso, agora a necessidade da votação. O Professor 
Jairo foi indicado para a função, por ter tomado a iniciativa da organização do Processo 
desde o começo. Após o esclarecimento,   Paulo Alceu solicitou participar da 
Comissão, visto que fez parte da equipe em outra edição e pôde, efetivamente, 
contribuir. Em votação, foram aprovadas, por unanimidade: a Presidência da Comissão 
pelo prof. Jairo Francisco e a inclusão de Paulo Alceu como membro da Comissão. 4- 
Proposta de criação da Comissão de Distribuição Financeira e de Bolsas (2021): 
A Coordenação defendeu agregar à Comissão de Bolsas a função de distribuição dos 
recursos financeiros. Devido à a existência  de uma grande demanda de solicitações 
de pagamentos e de reembolsos, o que sobrecarrega a Coordenação do Programa. 
Além disso, citou a dificuldade na tomada de decisão em determinados casos e 
exemplificou: uma solicitação de pagamento de publicação de artigo com Qualis B3 e 
outra de artigo com Qualis A1. Aquele outro caso que tem urgência no prazo do 
pagamento, contrastando como  aquele que possui prazo para pagamento somente 
daqui a dois meses. Questionou-se: será que teremos recurso disponível a tempo e/ou 
ainda estará aberto o sistema para solicitação do segundo artigo? A intenção, explicou, 
é a de termos oportunidade de democratizar a prática - envolvendo os membros do 
Programa na distribuição dos recursos - e, como efeito, aproveitar de forma eficaz os 
recursos. Lembrou-se, também, que a tendência é a de que as bolsas venham no 
formato de projetos, o que corrobora a sugestão em agregar função à Comissão de 
Bolsas. A Secretária disse que a ideia surgiu pela dificuldade de distribuir os recursos 
após ele ser restituído à cota da Coordenação, pois existem Unidades Orçamentárias 
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com valores fixos nas rubricas, o que dificulta o seu gerenciamento.  Sugeriu-se, 
também, que o ideal seria  a participação de algum membro do Programa para ajudar 
na tarefa, a fim de que as decisões não ficassem centralizadas na Coordenação. O 
prof. Saulo lembrou que o Programa já havia criado a Comissão de Planejamento 
Financeiro, a qual foi responsável por elaborar as atuais diretrizes. A Professora 
Fernanda questionou se seriam alteradas as regras definidas pela antiga Comissão. 
Ela afirmou que o Programa, seguindo essas diretrizes, conseguiu financiar, 
principalmente, muitos alunos nos eventos da área da Computação, visto que há a 
obrigatoriedade de publicação de artigos em eventos com extrato B3 no mínimo. Ela 
disse que essas diretrizes precisam ser avaliadas e aprimoradas, porém, ressaltou que 
direcionar todo o recurso à nova Comissão, poderia retirar a autonomia dos 
orientadores. O prof. Mario respondeu que de acordo com o novo cenário - corte dos 
aportes de bolsas e de recursos financeiros para o Programa, para o próximo 
quadriênio – seria interessante atribuir a responsabilidade (distribuição financeira) à 
Comissão de Bolsas para que as diretrizes possam ser adequadas ao novo contexto. 
O prof. Marcelo Moreno concorda com o apoio de uma comissão no gerenciamento 
dos recursos, mas se preocupa com a fusão das Comissões, visto que a Capes exige 
a constituição de uma comissão específica para a questão das bolsas. O prof. Alex 
disse que esta discussão estava muito confusa e, que qualquer dúvida relacionada ao 
financeiro poderia ser levada ao Colegiado. Ademais, esclareceu que entre financiar 
eventos de extrato superior ou repassar recurso a quem não usou em tempo hábil, a 
primeira situação deve ser a prioridade. Por fim, o Coordenador, considerando o tema 
desalinhado, preferiu retirar o item da pauta. A Professora Fernanda aproveitou o 
ensejo e solicitou a atualização da Comissão de Bolsas, haja vista não integrar mais a 
Coordenação do PPGCC. Em votação, foi aprovada por unanimidade a seguinte 
composição da Comissão de Bolsa: Jairo Francisco, como Presidente, José Maria, 
Marcelo Moreno e o representante discente. 5- Apreciação do parecer da Comissão 
de Defesa de Dissertação sobre o pedido de alteração de orientação do aluno 
Airton Ribeiro de M. Gomes Filho: o Professor Alex explicou que o Professor 
Edelberto estava como coorientador do aluno Airton, porém, em um dado momento, 
Edelberto passou a ser mais presente na orientação, o que justificou a solicitação de 
inversão funções. Colegiado concordou com o Parecer favorável emitido pela 
Comissão e, assim, a alteração da orientação do aluno foi aprovada, resultando no 
seguinte formato: Professor Edelberto como orientador e Professor Alex como 
coorientador. 6- Apreciação do parecer da Comissão de Defesa de Dissertação 
sobre a proposta de banca do aluno José Eduardo de Azevedo Sousa: o parecer 
favorável à Proposta de Banca do aluno José Eduardo foi lido e posto em votação, 
sendo, em seguida, aprovado por unanimidade.7- Eleição da Comissão de 
Credenciamento para análise dos pedidos de credenciamento dos Professores 
André Luiz de Oliveira para Permanente e Carlos Cristiano H. Borges para 
Colaborador: o Coordenador sugeriu a criação da Comissão, de caráter permanente, 
para analisar os pedidos. Observou, entretanto, que essas solicitações devem ser 
analisadas somente para o ano de 2021, visto que faltam apenas dois meses para 
findar o ano do quadriênio. O Professor Saulo lembrou que os dois solicitantes já 
participaram do Programa no período do quadriênio. A Professora Fernanda 
esclareceu que o pedido deve ser analisado à luz do Regimento Interno do Programa. 
Ela afirmou que o Parecer elaborado pela Comissão deve ser examinado pelo 
Colegiado e esse se responsabilizar pela indicação da data das vinculações dos 
professores. Ela disse ainda que a Comissão pode ser permanente, porém, deve ser 
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flexível ao ponto de se adequar aos pedidos, evitando os casos de suspeição. Inclusive 
sugeriu que a Comissão votada poderá fazer a avaliação anual de credenciamento dos 
pares. A Comissão, em votação, foi eleita com a seguinte formação: Professores Alex, 
como Presidente, Heder Bernardino e José Maria. Assuntos Gerais. A) Atualização 
do site do PPGCC: Paulo Alceu disse que o Centro de Gestão do Conhecimento 
Organizacional (CGCO) está fazendo a migração do nosso Site para uma nova versão 
do Word Press, utilizando um layout mais atualizado, seguindo regras de 
acessibilidade. B) Apresentação das responsabilidades dos TAEs Paulo e Sarah: 
Paulo Alceu fez uma apresentação na qual expôs as responsabilidades comuns aos 
dois TAEs e, em seguida mostrou suas responsabilidades individuais. Ele informou que 
o arquivo seria compartilhado no grupo de whatsapp, posteriormente. A seguir, relatou 
que foi criado um Template Institucional para ser usado, de forma opcional, nas 
apresentações que levam o nome do PPGCC. Logo depois, Sarah Abreu também 
detalhou suas atribuições como secretária do PPGCC. Ambos os TAEs explicaram que 
a ideia da apresentação foi a de evidenciar as atribuições de cada um para facilitar o 
direcionamento das solicitações por parte dos discentes e dos docentes do Programa. 
C) Recursos financeiros: a Secretária do PPGCC mostrou a situação financeira do 
Programa e o planejamento dos gastos com as solicitações. Enfatizou que a pretensão 
é a de atender a todos os pedidos, porém, ressaltou que eventos sem Qualis 
aguardariam a finalização dos outros pedidos. Ela explicou também o funcionamento 
das rubricas das Unidades Orçamentárias (UOs) PROAP e APG. Por fim, afirmou que 
a Secretaria atenderá aos pedidos por ordem de entrada. O Professor Mario lembrou 
que nos foi informado, pela Pró-reitoria, que teríamos até março de 2021 para 
encaminhar os pedidos de financiamento de publicação em periódicos com extratos 
A1 e A2. A Professora Fernanda lembrou que algumas pessoas preferem o recurso 
vinculado ao grupo, após o mês de setembro e, assim, poderem tomar as decisões 
dos gastos em conjunto. Ela enfatizou que o professor deve ser contemplado, caso 
possua recurso em sua cota, mesmo que o evento ocorra após setembro. O 
Coordenador destacou três situações com as quais a Coordenação se deparou, o que 
levou à necessidade de criar uma comissão para a tomada de decisões: 1) solicitações 
com pagamentos urgentes chegando à Secretaria; 2) alguns eventos sem data para 
abrir as inscrições – efeito da Pandemia; 3) prazos para abrir requisições pelo SIGA 
se encerrando. D) Prazos para entrega de solicitações: a Secretária pediu para que 
todos se atentassem aos prazos para solicitações de recursos. Em seguida, os 
descreveu: inscrições em eventos com até quinze dias para o pagamento, a inscrição 
deve ser feita por Empenho (eventos nacionais) ou por Depósito Bancário 
(Internacionais); inscrições em eventos com menos de dez dias para o pagamento, 
realizar o pagamento e, posteriormente ao evento, solicitar o reembolso dos valores. 
E) Aula inaugural: o Coordenador propôs ofertar uma aula no início do trimestre e 
outra ao final, a fim de inserir e divulgar o Programa nacionalmente. Ele informou que 
foi convidado para a aula inaugural o Professor Alfredo Goldman da Universidade de 
São Paulo (USP). Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada às dez horas. 
Eu, Sarah Abreu e Silva, lavro esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por 
todos os presentes na reunião. Juiz de Fora, vinte e cinco de setembro de dois mil e 
vinte. _______________________.  
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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 

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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