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Ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação. Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às
dez horas e treze 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 – Eduardo Barrére, Heder
Soares Bernardino, Jairo Francisco de Souza, José Maria Nazar David, Marcelo
Ferreira Moreno, Marco Antônio Pereira Araújo, Raul Fonseca Neto, 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 do representante
discente Márcio Tadeu de Oliveira Júnior. O Professor Permanente Carlos
Cristiano Hasenclever Borges não justificou sua ausência. O Professor Alex
Borges Vieira se encontrava em afastamento. Marcelo Bernardes Vieira informou
antecipadamente sobre sua ausência. A reunião contou com a presença dos
Professores Colaboradores André Luiz de Oliveira e Luciana Brugiolo Gonçalves.
Os Professores Colaboradores Saul de Castro Leite, Vânia de Oliveira Neves e
Itamar Leite de Oliveira não participaram da reunião. O Professor Visitante, Adilson
Elias Xavier não participou da reunião. 1. Apreciação da Pauta: A Coordenadora
relatou que o Presidente da Comissão, Professor José Maria, solicitou a retirada
do sétimo item da pauta “Apresentação e apreciação do relatório da Comissão de
Mérito para avaliação do ingresso do Professor Mário Dantas no PPGCC” e
justificou seu pedido, informando que o relatório não havia sido analisado pelo
Professor Alex, também membro da Comissão. Além disto, o Professor Rodrigo
Luís pediu a inclusão do ítem “Relato da Comissão de Proposta de Reestruturação
do Modelo de Oferta das Disciplinas”. A Coordenadora sugeriu retomar, em um
próximo encontro, a votação dos parâmetros para ingresso de professores ao
PPGCC, tendo em vista que as regras definidas e aprovadas em reunião anterior
não ficaram muito claras. Todas as alterações foram aprovadas por unanimidade.
2. Apreciação da ata de 15/12/17: A Coordenadora colocou em votação a ata de
15/12/17, sendo aprovada por unanimidade. 3. Aprovação das Propostas de
Bancas: A Professora Fernanda esclareceu que, no Regimento Geral das PósGraduações, o membro externo, participante da banca, deverá pelo menos, estar
ligado idealmente a PPG de excelência na área e com produção compatível com o
conceito atual do programa. Disse que não há restrição efetiva de que o membro
não seja atuante em Pós-Graduação, porém, sugeriu aprimorar a Network com os
participantes, com o intuito de melhorar a classificação do Programa. Após as
observações, as Propostas de Bancas dos alunos André Abdalla, Leonardo de
Aguiar e Heitor Magaldi foram postas em votação e aprovadas por unanimidade. 4.
Apreciação dos Pedidos de Prorrogação de Prazo de Defesa: A Coordenadora
solicitou um maior detalhamento das justificativas nos pedidos de prorrogação.
Esclareceu que alguns alunos estão usando como justificativa exclusivamente a
necessidade de publicar, todavia, há a necessidade de uma justificativa mais
específica em relação ao andamento do trabalho, citou como exemplos, a
finalização da implementação, da escrita e a avaliação. Disse ainda considerar que
a publicação faz parte do processo, da pesquisa. A Professora Fernanda também
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observou que há um grande número de pedidos de prorrogação, demostrando a
dificuldade em finalizar dentro dos 24 meses exigidos. Desta forma, salientou a
necessidade de, principalmente os bolsistas, terminarem dentro do prazo. Após a
leitura de todas as justificativas, os pedidos de prorrogação de defesa de Daniel
Prata, Maria Luiza F. Falci, Iuri Carvalho, Tatiane Pacheco, Pedro Ivo Lancellotta,
Hugo Guércio, Heleno Campos, Flávio Andrade e de Marcos Paulo Mendes foram
postos em votação e aprovados por unanimidade. 5. Apreciação do Pedido de
Trancamento de curso da aluna Camila Acácio Paiva: A Coordenadora
informou que a aluna Camila Acácio requereu o trancamento do curso por três
meses com plena cessação das atividades. Esclareceu que os cursos de PósGraduação estão utilizando do recurso de trancamento para viabilizar a defesa dos
alunos. Em seguida, passou a palavra para o Orientador da aluna, Professor
Marco Antônio. Este, por sua vez, esclareceu que a aluna concluiu as
implementações, publicou artigo e, no momento, falta apenas avaliar e escrever a
avaliação. Lembrou que a decisão tomada, no caso do aluno Wallace Nascimento,
viabilizou o pedido de trancamento da Camila. O Professor Barrére disse não ser
contra este tipo de procedimento. Ele informou que o prazo para defesa, em vigor,
foi reduzido devido à dificuldade em reprovar alunos que se excediam nos prazos.
Afirmou que os cursos sérios foram prejudicados por esta prática. Pediu que a
Coordenação solicite a ampliação do limite para a defesa no CSPP. A
Coordenadora afirmou que sempre ratifica o pedido de mudança de prazo e
explicou que, pela razão de o Regimento Geral em vigor ser de 2013, a PróReitoria criará uma Comissão para alterá-lo. O Professor Jairo questionou se
poderia apresentar, em geral, uma motivação mais pessoal para o trancamento. A
Coordenadora respondeu que será necessário confeccionar um formulário
específico do PPGCC, para as solicitações de trancamento. Além disto, lembrou
que é fundamental diferenciar o trancamento de disciplinas, do trancamento em
fase da produção da dissertação. O Professor Saulo disse que o trancamento de
disciplina só pode ser aprovado em casos de problemas de saúde. Por fim, a
solicitação de trancamento da aluna Camila foi posta em votação e aprovada com
apenas uma abstenção. 6. Apresentação e apreciação dos Relatórios da
Comissão de Mérito para a avaliação do Ingresso dos Professores Edelberto
Franco Silva e de Eduardo Pagani Júlio no PPGCC: A Coordenadora passou a
palavra para o Professor Marcelo Moreno, membro da Comissão de Mérito. O
Professor afirmou que, considerando as regras atuais, os candidatos estão aptos a
ingressarem, haja vista terem entregado toda a documentação pertinente e
apresentado um planejamento adequado e compatível com o PPGCC. Ressaltou
que, pelos cálculos de ponderação da Plataforma Sucupira, o PPGCC possui
espaço para mais dois Colaboradores. O Professor Barrére lembrou que, para esta
ponderação, foi utilizada a regra de 2017 e, com a reforma do RI, a proporção
poderá ser alterada. Disse também ser indispensável realizar mudanças nas
regras para o ingresso de Colaboradores. O Professor Marco Antônio lembrou que
a provável adesão do Professor Mario Dantas, como também a aprovação das
duas solicitações extrapolará o limite de professores. A Coordenadora, porém,
ressaltou que a solicitação do Professor Mario será na categoria de Permanente,
por apresentar todos os requisitos para tal. Esclareceu que, apesar da
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reestruturação do quadro de docentes, a desproporcionalidade entre número de
orientadores e o de alunos a preocupa, bem como o número baixo de publicações
por parte dos candidatos. Após as considerações, o parecer da Comissão foi posto
em votação, sendo aprovado com apenas duas abstenções o ingresso dos
professores, com registro em março na Plataforma Sucupira. 7. Relato da
Comissão de Proposta de Reestruturação do Modelo de Oferta das
Disciplinas: O Professor Rodrigo, Presidente da Comissão, iniciou o relato sobre
a proposta elaborada pelo grupo acerca da reestruturação da oferta de disciplinas
de trimestral para semestral. Informou que dentre os sete Programas de Pósgraduação da UFJF somente um é trimestral. Disse que a distribuição das
disciplinas nestes programas é bem variada, sendo que as básicas possuem mais
créditos e as disciplinas de Tópicos e de Seminários detêm creditação de 1 a 3.
Falou também que a ideia é alinhar o PPGCC aos melhores programas. A
Professora Fernanda disse que, após a discussão no último Workshop do PPGCC,
concluiu-se que a grade está bem estruturada. Ela afirmou que a Pró-Reitoria
sinalizou mudança somente para 2019, conquanto não haja impedimento legal
para a alteração. Sugeriu trazer avaliadores competentes para ajudar na
reestruturação. O Professor Rodrigo propôs melhorar o acesso dos alunos de
graduação à grade para o posterior aproveitamento do crédito na Pós-graduação.
O Professor Adilson pediu que na discussão houvesse flexibilidade, a fim de
alcançar as potencialidades do Programa em sua plenitude. Consentindo, a
Professora Fernanda ressaltou que já foi solicitada a ampliação da creditação ao
Departamento de Ciência da Computação, com a finalidade de atender aos
variados perfis dos alunos. Assuntos Gerais - Reunião com os alunos do
PPGCC: A Coordenadora informou sobre a realização da reunião com os alunos
novos e veteranos, cuja finalidade foi a de informá-los acerca dos aspectos do
Programa. Recursos financeiros: A Coordenadora explicou que os recursos
recebidos no início do ano de “Restos a Pagar” permitiram financiar algumas
diárias. Informou, porém, que o PPGCC não recebeu os recursos do CNPq,
também disse que, na melhor das hipóteses, receberá metade dos recursos
creditados no ano passado. Plano Departamental: A Professora Fernanda
esclareceu que há dois anos foi exigido pelo Ministério Público, para o controle de
assiduidade dos docentes, um Plano Individual de Trabalho (PIT) ou um registro
de ponto. Explicou que está sendo elaborado o PIT da UFJF, apresentado e
discutido no CSPP e que até março deverá ser aprovado. Afirmou que, conquanto
já exista no Departamento um PIT de preenchimento anual, a intenção da Próreitoria é que ele contemple, inclusive, as atividades de ensino, pesquisa e
extensão da Pós-graduação. Disse ainda que poderá ser utilizado o excedente de
horas no próximo ano. Bolsas: A Coordenadora avisou que, tão logo as bolsas de
rodízio sejam liberadas, serão implementadas para os alunos novatos. Professor
Visitante: A Coordenadora informou que a UFJF lançará edital para Professor
Visitante Estrangeiro, para alavancar a internacionalização da instituição. Visita do
Presidente da FAPEMIG: A Coordenadora informou que haverão duas visitas do
Presidente da FAPEMIG à Pró-reitoria, em março e abril do ano em curso, com o
intuito de descobrir novas formas de financiamento pela Instituição. Citou, por
exemplo, a criação de laboratórios multidisciplinares fomentados por meio de
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bolsas. CT-Infra: A Coordenadora pediu ao Professor Marcelo Moreno que falasse
a respeito do projeto CT-Infra. O Professor Moreno explicou que a implementação
do Projeto ficou sob sua responsabilidade. Salientou que será criada uma rede
paralela à do CGCO para pesquisa, ou seja, um Datacenter próprio para o ICE.
Esclareceu que o financiamento do Projeto ficou a cargo da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) e, por fim, relatou que houve um corte inicial de
material, entretanto, os itens já foram repostos. A Professora Fernanda destacou
que o Projeto precisará contar com recursos humanos e possibilitará a criação de
laboratórios para multiusuários. Editora UFJF: A Coordenadora informou que a
UFJF retomou os trabalhos da antiga editora da Instituição. Disse que o acesso
será via SIGA. Formulário Egressos: A Coordenadora afirmou que o MEC exigiu
da UFJF a elaboração de um documento para o controle dos alunos egressos.
Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta
e cinco 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, nove de março de
dois mil e dezoito _______________________.
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