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Ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação. Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com
início às nove horas e doze minutos, no Auditório do Prédio da Computação e
Estatística, 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, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Eduardo Barrére, Jairo Francisco de
Souza, Marcelo Ferreira Moreno, Marco Antônio Pereira Araújo, Regina Maria
Maciel Braga Villela, Rodrigo Luís de Souza da Silva, Saulo Moraes Villela, Victor
Ströele de Andrade Menezes, Wagner Antônio Arbex e os TAE’s Sarah Abreu e
Silva e Paulo Alceu d’Almeida. A reunião contou com a presença de Márcio Tadeu
de Oliveira Júnior, representante dos discentes. Os Professores Permanentes
Heder Soares Bernardino e José Maria Nazar David, como também a Professora
Colaboradora Vânia de Oliveira Neves se encontravam de férias. Os Professores
Permanentes Marcelo Bernardes Vieira e Raul Fonseca Neto não justificaram
ausência. A reunião contou com a presença dos Professores Colaboradores André
Luiz de Oliveira e Luciana Brugiolo Gonçalves, entretanto, os Professores
Colaboradores Saul de Castro Leite e Itamar Leite de Oliveira não participaram da
reunião. Esteve presente também o Professor Visitante, Adilson Elias Xavier. 1.
Apreciação da Pauta: A Coordenadora solicitou a retirada do sexto item da pauta
“Relatório de Prestação de Contas de 2017”, disse que, posteriormente,
apresentará uma análise mais detalhada dos gastos. Além destas providências,
pediu a inclusão do ítem “Solicitação de trancamento de matrícula do aluno
Wallace Paraizo”. Com as alterações propostas a pauta foi aprovada por
unanimidade. 2. Apreciação das atas de 10/11/17 e 17/11/17: A Coordenadora
questionou se haveria alguma sugestão de alteração para as atas citadas e, após
negativa geral, as atas foram postas em votação e aprovadas por unanimidade. A
Coordenadora esclareceu que a ata da reunião do dia 15/12/17 ainda será
analisada pelo Professor Alex Borges, dado que se encontrava de férias no
período pós-reunião. 3. Mudança de orientador do aluno Marcelo Machado: A
Coordenadora, Professora Fernanda, passou a palavra para o orientador do aluno
Marcelo Machado, o Professor Eduardo Barrére. O Professor Barrére explicou
que, durante todo o período de orientação, o Coorientador, Professor Jairo
Francisco, se dedicou intensamente ao trabalho, inclusive na parte prática, tendo
assim mérito para se tornar o orientador principal. Ante o exposto, foi iniciada a
votação, sendo aprovada por unanimidade, a inversão das funções entre os
professores Jairo Francisco (orientador) e Eduardo Barrére (co-orientador). 4.
Aprovação das Propostas de Bancas dos alunos Rian Dutra da Cunha,
Marcelo de Oliveira Machado, João Daniel Yamim e Lucas Saar: A
Coordenadora observou que, em algumas composições das bancas, as escolhas
dos membros externos estão atendendo somente ao mínimo das exigências
constantes do art. 38 do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Senso, no
qual se diz: “... membro externo participante da banca de defesa deverá estar
ligado idealmente a PPG de excelência na área e com produção compatível com o
conceito atual do Programa”. Esclareceu também que, em muitos casos, o
participante atua somente na graduação, não tendo contato com programa de pós1/4
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graduação. Desta forma, sugeriu a utilização do recurso de webconferência, o qual
possibilita o intercâmbio entre pesquisadores de Instituições de renome. Por fim,
pediu que todos ficassem mais atentos à escolha dos membros externos. As
propostas foram apresentadas pelos respectivos orientadores e, após as
deliberações, foram postas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. O
Professor Alex pediu que fosse oficializada a Coorientação do aluno Lucas Saar,
pelo Professor Luiz Felipe Vieira, o que foi aprovado por unanimidade. 5. Eleição
da Comissão de Mérito para Avaliação do Ingresso do Professor Mario
Dantas no PPGCC: A Professora Fernanda informou que o Professor Mario
Dantas entregou documentação solicitando seu ingresso no Programa. Assim,
pediu que fosse criada uma Comissão para analisar a solicitação. A Comissão
aprovada será composta pelos Professores José Maria Nazar, como Presidente,
Marco Antônio Pereira e Alex Borges. 6. Solicitação de trancamento de
matrícula do aluno Wallace Paraizo: A Professora Fernanda informou que o
aluno Wallace Paraizo solicitou o trancamento do curso, tendo em vista que, tanto
ele quanto o pai, tiveram problemas de saúde, prejudicando o cumprimento dos
prazos para a produção da dissertação. Explicou que o aluno deu ciência do
pedido ao seu orientador, Professor Alex. A Professora Fernanda lembrou que o
Regimento Interno do PPGCC não permite o trancamento e, principalmente, conta
o tempo de integralização do aluno. Disse, porém, que o Regimento Geral em
vigor da PROPP permite o trancamento em casos excepcionais com a plena
cessação das atividades escolares, sem a contagem do tempo para integralização.
Elucidou que, caso seja aprovado o pedido do Wallace, o aluno terá apenas um
mês do prazo regular, após o seu retorno, para finalizar a defesa. Foi passada a
palavra para o Professor Orientador, Alex Borges, que então, esclareceu que o
cronograma definido não foi cumprido pelo aluno devido aos problemas pessoais
citados. Disse ainda que, uma vez que exista a possibilidade deste recurso, ele
deve ser utilizado. Além disto, ele não percebe esta aprovação como prejuízo para
o Programa, visto ser uma norma definida pela própria UFJF. Por fim, afirmou que
um pedido de dilatação de curso seria mais danoso para o PPGCC. O Professor
Saulo questionou qual seria a postura do Programa para este tipo de situação. O
Professor Alex, por sua vez, afirmou que as ocorrências poderão ser discutidas a
qualquer momento, caso a caso. O Professor Marco Antônio informou passar por
situação similar com a sua aluna Camila Acácio Paiva. Disse que a aluna deveria
defender até 27 de março, entretanto, no momento, não está em condições de
finalizar, portanto, necessitará de mais tempo para a avaliação final, apesar da
dissertação encontrar-se bastante adiantada. A Coordenadora concordou com o
entendimento do Professor Alex e pediu que promovessem uma política de
sucesso, de maneira tal que os alunos consigam defender dentro do prazo.
Questionou a todos qual seria a melhor forma de resolver a situação: se aprovar
condicionalmente a defesa ou pedir o trancamento do curso e, em seguida,
afirmou que a tendência nos outros Programas de Pós-Graduação é a utilização
do trancamento. Por fim, a Coordenadora informou que a Pró-Reitoria sinalizou
alterações no Regimento Geral das Pós-Graduações (RG) e enfatizou a
necessidade de atualizar esta questão também no Regimento Interno do PPGCC
(RI). Afirmou, ainda, que em consulta à CDARA, questionada especificamente
2/4
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sobre esta questão, informou que o Colegiado é soberano para tomar as decisões.
O Professor Adilson Elias Xavier observou a importância do exercício da
tolerância, nestes casos, pois a Universidade é feita para todos os tipos de alunos,
sejam eles aplicados ou não. Afirmou também que, apesar das dificuldades
intrínsecas, o ideal é manter o aluno no Programa. Em regime de votação, com
apenas duas abstenções, foi aprovado o trancamento do curso do aluno Wallace
por três meses, a partir da data desta reunião. 7. Distribuição de Bolsas para
alunos de 2018: A Professora Fernanda repassou a informação dada pela PróReitoria de que as bolsas de rodízio serão concedidas até setembro e, a partir de
então, serão possivelmente migradas para os programas de internacionalização.
Disse também que o Presidente da Comissão de Bolsas, Professor Saulo, já
realizou a distribuição das bolsas para os alunos de 2018/1. Assuntos Gerais.
Matrícula primeiro trimestre: A Coordenadora pediu a todos para fecharem as
turmas de 2017, tendo em vista a proximidade do período de matrícula para o
trimestre 2018/1. Reunião com os discentes: A Professora Fernanda informou
que agendou para o dia 05/03/18 a reunião com os alunos novatos e veteranos,
para apresentação das informações sobre o Mestrado. Criação de disciplinas: A
Coordenação noticiou que os formulários de criação das disciplinas de Seminários
e de Tópicos serão encaminhados em breve. Nada mais havendo a se tratar, a
reunião foi encerrada às dez horas e um minuto. Eu, Sarah Abreu e Silva, lavro
esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes à
reunião. Juiz de Fora, vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito.
_______________________.

N°
01

NOME
Adilson Elias Xavier

ASSINATURA

02

Alex Borges Vieira

03

André Luiz de Oliveira

04
05

Carlos Cristiano
Borges
Eduardo Barrére

06

Fernanda Cláudia Alves Campos

07

Heder Soares Bernardino

08

Itamar Leite de Oliveira

09

Jairo Francisco de Souza

10

José Maria Nazar David

11

Luciana Brugiolo Gonçalves

12

Marcelo Bernardes Vieira

13

Marcelo Ferreira Moreno

Hasenclever
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14

Márcio Tadeu de Oliveira Júnior

15

Marco Antônio Pereira Araújo

16

Paulo Alceu d’Almeida Rezende

17

Raul Fonseca Neto

18

Regina Maria Maciel Braga Villela

19

Rodrigo Luís de Souza da Silva

20

Sarah Abreu e Silva

21

Saul de Castro Leite

22

Saulo Moraes Villela

23

Vânia de Oliveira Neves

24

Victor Ströele de
Menezes
Wagner Antônio Arbex

25

Andrade
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