
                                                                                                 

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 doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, 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, Jairo Francisco de Souza, José Maria Nazar David, Marcelo Bernardes Vieira, 
Marcelo Ferreira Moreno, Rodrigo Luís de Souza da Silva, 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 participou da 
reunião.  A Professora Regina Maria Maciel Braga Villela não participou da reunião. Os 
Professores Heder Soares Bernardino e Raul Fonseca Neto se encontravam de 
licença. 1- Apreciação da pauta: o Professor Saulo solicitou a inserção do item de 
pauta “Prorrogação de bolsas, em um mês, devido ao hiato entre os calendários da 
Graduação e Pós-graduação 2021”. Em seguida, a inserção do item foi aprovada. Por 
fim, a pauta, com a alteração, foi aprovada, por unanimidade. 2- Apreciação das atas 
de 25/09/2020 e 11/12/2020: as atas foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. 
3- Apreciação do Parecer da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento 
sobre os pedidos de credenciamento dos Professores André Luiz de Oliveira e 
Carlos Cristiano Hasenclever Borges: o Coordenador fez a leitura do Parecer (em 
anexo) emitido pela Comissão. No Parecer a Comissão ressaltou que a inclusão dos 
professores alteraria o quadro atual, podendo ultrapassar a proporção recomendada 
pela Capes. Ela solicitou, então, a verificação, pelo Colegiado. O Professor Jairo 
lembrou que a Capes recomenda que setenta porcento dos membros do Programa 
sejam de Permanentes. O Coordenador disse que a Comissão de atualização do 
Regimento Geral das Pós-graduações está discutindo sobre a necessidade de 
experiência prévia para orientar em Mestrado e Doutorado. Ademais, sinalizou que o 
atual cenário – Pandemia Covid-19 – poderá afetar o fechamento do quadriênio. 
Sugeriu ainda que a planilha referente às publicações dos docentes fosse um 
documento disponível no site, a fim de facilitar o entendimento sobre o Programa, para 
aqueles que pretendem ingressar ou que ingressaram recentemente. O Professor 
Marcelo Bernardes esclareceu que, caso o ingresso desses professores seja benéfico 
ao Programa, não teria problema ultrapassar em 1 décimo a recomendação da Capes. 
Em contrapartida esclareceu que não seria interessante o ingresso caso utilizássemos 
a proporção pelo número total de membros do Programa. O professor Alex lembrou 
que haverá o recredenciamento. Disse também que talvez tenhamos que repensar a 
nossa própria avaliação, visto o prelúdio de mudanças nas regras pela Capes. O 
Professor Saulo afirmou que os solicitantes cumprem os requisitos, porém, é preciso 
deixar claro que as possíveis mudanças, após o recredenciamento, poderão afetar a 
situação deles no Programa. O Coordenador esclareceu que o Comitê de Avaliação 
da Capes vê, de malgrado, essa entrada e saída de professores, dado que os dois 
solicitantes já fizeram parte do Programa. Por fim, explicou que a ideia foi sinalizar aos 
requerentes a apreciação dos pedidos e indicar que, uma vez designada a Comissão 
de Credenciamento/Recredenciamento, as solicitações serão encaminhadas à mesa. 
O Professor Alex disse que é preciso ter um posicionamento e sugeriu a retirada do 
item de pauta ou a tomada de decisão sobre os pedidos. Para o Professor Barrére, 
quando há um parecer ele deve ser votado, a não ser que o Coordenador retire o item 
de pauta usando uma justificativa. Por fim, ficou decidido, pela Coordenação, que os 
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pedidos voltarão à pauta assim que tivermos a sinalização da Capes da abertura do 
novo quadriênio. 4- Apreciação do processo de autorização para ingresso da 
Professora Fernanda Campos como Professora Convidada do PPGCC: o 
Coordenador explicou que a Professora Fernanda Campos se aposentou em 
dezembro de 2020, porém, mostrou interesse em continuar como colaboradora. Neste 
contexto, informou que a Coordenação abriu um processo para autorizar seu ingresso 
como Professora Convidada do PPGCC. Ele afirmou que o pedido de integralização 
será analisado pela Comissão de Mérito Acadêmico (Reitoria). Por fim, enfatizou que, 
caso ela seja aceita, fará parte do Quadro Temporário da UFJF, com matrícula nova, 
porém, tendo direito somente a seguro institucional sem remuneração. Professor Saulo 
perguntou em qual categoria ela se encaixará (Permanente, Colaborador, Sênior) e se 
estaria sujeita às mesmas regras dos demais docentes. O Coordenador respondeu 
que ela continuará na categoria atual, sujeita às regras de recredenciamento do 
PPGCC. Por aclamação, foi aprovado o processo de autorização para ingresso da 
Professora Fernanda como Convidada. 5- Apreciação do pedido do Professor 
Saulo prorrogação de bolsa, em específico da Fapemig, em um mês, devido ao 
hiato entre o encerramento do calendário da Graduação e o início das atividades 
na Pós-graduação: o Professor Saulo informou que existe uma Portaria que permite 
a prorrogação da bolsa da Fapemig aos bolsistas atuais, mas essa prorrogação trará 
um prejuízo, na mesma quantidade, ao próximo bolsista. Ele explicou que o calendário 
da Graduação se encerrará em meados de abril, desta forma, os alunos aprovados no 
Processo Seletivo do PPGCC só conseguirão realizar a matrícula após a colação de 
grau. Disse, entretanto, que o trimestre da Pós-graduação se iniciará em março. Neste 
contexto, ele prevê a possibilidade de prorrogar por um mês, ou seja: finalização das 
bolsas em fevereiro, finalização do semestre da graduação em meados de abril e início 
das aulas do Mestrado em março de 2021. O Professor Bernardes esclareceu que o 
aluno, mesmo que tenha recebido a bolsa tardiamente, ele tem direito de receber até 
24 meses, embora, esta regra não seja aplicada. Lembrou ainda que a transferência 
das bolsas depende não só do calendário das aulas, como também do registro dos 
bolsistas no sistema de implementação dos órgãos de fomento. O Professor Barrére 
questionou sobre o trâmite do nosso calendário. A Coordenação esclareceu que, como 
a Pró-reitoria deixou em aberto o calendário, o PPGCC se encarregou de produzir uma 
proposta, pois o Mestrado não ficou estagnado durante a Pandemia. O Professor Saulo 
esclareceu também que os bolsistas Fapemig já receberam os vinte e quatro meses 
e, neste contexto, receberiam uma prorrogação da bolsa. Disse ainda que, pela 
proposta de calendário, com as aulas iniciando em quinze de março, a prorrogação 
não seria devida. Bernardes disse ser importante utilizar o calendário da Graduação 
como referência para a montagem do calendário da Pós-graduação. O Coordenador 
informou que a Pró-reitoria e Cdara (Coordenação de Assuntos Acadêmicos) irão 
facilitar os trâmites para os registros dos novos alunos. Por fim, ficou decidido, por 
maioria dos votos, que a prorrogação de um mês das bolsas será efetivada, caso o 
calendário permita. Assuntos Gerais. A) Andamento do Processo Seletivo 2021: o 
Professor Jairo, Presidente da Comissão, informou que os procedimentos avaliativos 
do Processo já terminaram. Ele relatou também que neste processo seletivo contamos 
com uma fase inédita e eliminatória a qual consistiu em avaliar o projeto proposto pelo 
candidato. Disse que, dentre os aprovados, metade solicitou bolsa. Ademais, relatou 
que o processo realizado totalmente online nos trouxe inscrições de candidatos de 
outras Cidades e Estados. Por fim, esclareceu que o processo está ocorrendo de forma 
tranquila, sem contratempos. Os Professores Victor Ströele, Saulo e José Maria 
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parabenizaram e agradeceram à Comissão – especialmente ao Presidente - pelos 
esforços e pela ótima organização do Processo Seletivo. B) Planilha (online) de 
dados para a Plataforma Sucupira: Paulo Alceu explicou que a intenção da Planilha 
é a de compilar em um único local as informações necessárias ao preenchimento da 
Plataforma Sucupira. O Coordenador esclareceu que, como a Plataforma Sucupira não 
importa todos os dados do Lattes, foi necessário ampliar as planilhas utilizadas nas 
avaliações passadas (idealizadas e elaboradas pelos Professores Alex, Fernanda e 
Marcelo Bernardes e Marcelo Moreno). Ele pediu que todos disponibilizassem 
informações solicitadas pela Secretaria com presteza e preenchessem a planilha até 
o dia vinte e seis de março. C) Autoavaliação: o Coordenador pediu a participação 
dos professores na pesquisa de autoavaliação do Programa, encaminhada por e-mail. 
D) Palestra: o Coordenador disse que agendou para o dia vinte e dois de março uma 
palestra com o Professor Wagner Meira Jr., titular do Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele pediu indicações de outros 
palestrantes aos demais professores. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi 
encerrada às dez horas e quarenta e dois 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, doze de fevereiro de dois mil e vinte um. _______________________.  
 
 
 
 
                                                                                                                                        

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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