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Ata da reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação. Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito com início às 
dez horas e vinte minutos e término às onze horas e cinco minutos, no auditório do 
DCC, foi realizada a 6ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação, que contou com a presença da 
Coordenadora Fernanda Cláudia Alves Campos, o vice-Coordenador Alex Borges 
Vieira e os demais integrantes do colegiado: Adilson Elias Xavier, Eduardo Barrére, 
Heder Soares Bernardino, José Maria Nazar David, Mario Antônio Ribeiro Dantas, 
Márcio Tadeu de Oliveira Jr, Marco Antônio Pereira Araújo, Paulo Alceu d´Almeida 
Rezende, Raul Fonseca Neto, Regina Maria Maciel Braga Villela e Victor Stroele de 
Andrade Menezes. Os demais não justificaram suas ausências. A servidora, Sarah 
Abreu e Silva, se encontrava de férias. Iniciou-se a reunião com a seguinte pauta. 1. 
Apreciação da Pauta: A Coordenadora questionou se haveria alguma solicitação de 
mudança na pauta. Após a negativa geral, colocou a pauta sob votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da proposta de vinda do Professor 
Rafael Capilla como participante do Edital Acadêmico Visitante: A 
Coordenadora relatou que o Professor André havia convidado o Professor Visitante, 
Rafael Capilla, para participar do Edital Acadêmico Visitante. A Professora Fernanda 
falou que os recursos destinados a estas visitas são de 10 a 12 mil reais por 
programa e a PROPP é quem define as prioridades. Informou ainda que o plano de 
atividades do Professor foi enviado à PROPP, para o cumprimento de 5 a 20 dias de 
atividades, no PPGCC. Ela também comentou que haverá nova edição do Edital de 
Professor Visitante para o ano que vem. Professor Dantas disse que conhece um 
candidato interessado para essa segunda edição e explicou os demais detalhes. 
Falou também da necessidade de atualizar o site do programa, apresentando e 
relatando as visitas destes Professores, seguindo a tendência de internacionalização 
da UFJF. A Professora Fernanda Campos abriu votação para apreciação, sendo 
aprovada por unanimidade. 3. Apreciação da Proposta do Calendário do Edital 
de Seleção 2019: O Professor Alex pediu para que se atentassem para a data de 
início dos procedimentos do processo seletivo. Paulo Alceu questionou se nos 
editais anteriores foi considerada a prova de proficiência de língua portuguesa para 
estrangeiros. De pronto, o Professor Alex respondeu que o edital está correto e que 
foi totalmente revisado. O Professor Heder completou: para o caso da proficiência, a 
entrevista já basta. Também comentou que provavelmente a seleção será em 
novembro de 2018. Professor Mario sugeriu colocar um banner do Exame Nacional 
para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP) no site. A 
Professora Fernanda solicitou que o processo seletivo seja iniciado com maior 
antecedência em relação ao período do ano anterior. Professor Heder respondeu 
que a Comissão está planejando o início por volta do dia oito de setembro, o que foi 
consentido pela Coordenadora. A Professora Fernanda Campos abriu votação para 
apreciação da pauta, sendo aprovada por unanimidade. 4. Apreciação de 
solicitação de prorrogação de defesa do aluno Hugo Guércio Fernandes: O 
Professor Victor apresentou as considerações sobre o pedido do aluno Hugo 
Guércio. Em seguida, a Coordenadora abriu votação para apreciação desta Pauta, 
sendo aprovada por unanimidade. 5. Apreciação de solicitação de trancamento 
de matrícula do aluno Daniel Prata Borges: O Professor Eduardo Barrére 
apresentou as considerações sobre o pedido do aluno Daniel Borges, esclarecendo 
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que o discente cumpre tempo parcial no Programa, visto possuir vínculo 
empregatício, além disso, possui artigo publicado e a sua dissertação está em fase 
de finalização. A professora Fernanda aproveitou para comentar sobre o 
trancamento de curso no sistema SIGA. Disse que no SIGA os registros são feitos 
semestralmente, seguindo a Graduação, o que conflita com os registros trimestrais 
do Programa. Informou que a Cdara está inserindo a informação nas observações 
do histórico. O Professor Alex destacou os problemas jurídicos desta implicação. 
Professor Mario comentou de um caso parecido da UFSC. Professor Victor 
comentou que teve conhecimento, em um congresso da SBC, sobre a possibilidade 
do tempo de defesa poder ser usado como critério de avaliação do programa. Ele 
complementou que todos devem ficar atentos a isso. Professora Fernanda 
aproveitou para anunciar que foi criado um modelo de pedido de trancamento 
(Formulário Padronizado) e que está disponível no site do Programa. 
Posteriormente, abriu votação para apreciação da Pauta, sendo aprovada por 
unanimidade. 6. Apreciação de solicitação de trancamento de matrícula da 
aluna Tatiane Martins Pacheco: Professor Victor apresentou o caso da aluna 
citada. Disse que ela, além de confirmada a gravidez de gêmeos, descobriu um 
problema sério de saúde. Comentou também que a dissertação da aluna está 
finalizada. A Professora Fernanda propôs deixar tudo pronto (banca, documentos e 
local) para quando a aluna estiver preparada poder realizar a defesa, ademais, 
precisará de aprovação médica para tal. A Professora Fernanda Campos abriu 
votação para apreciação da Pauta, sendo aprovada por unanimidade. 7. Assuntos 
Gerais. 1) Palestra do Professor Visitante Jean-Francois: A Coordenadora 
comentou sobre a visita do Professor Francês Jean-Francois, apresentando um 
curto relato da experiência dele na área.O Professor Mario comentou sobre sua 
relação de amizade com o Professor Jean-Francois e informou que o Professor 
citado apresentará a palestra intitulada “Computação de Alto Desempenho”. A 
Coordenadora comentou que divulgará o evento em outros cursos de tecnologia da 
UFJF e no CGCO. Ela esclareceu que o Professor em questão é orientador do aluno 
francês Antoine Gambro. O aluno Márcio comentou que Antoine está bem entrosado 
com os outros alunos do NENC. 2) Confraternização: A Professora Fernanda 
comentou sobre a confraternização realizada em sua casa, na qual convidou o 
Professor Jean-Francois e sua esposa. 3) Lista de presença: A Coordenadora 
comentou sobre a lista de presença para a entrada nos laboratórios e questionou se 
realmente é necessária a assinatura de todos os alunos, uma vez que existe o 
controle de acesso pelo cartão RFID. O Professor Eduardo Barrére comentou que é 
apenas uma questão de se adaptarem em passar o cartão. 4) Projeto da FADEPE – 
IA (Inteligência Artificial): A Professora Fernanda comentou que a FADEPE está 
se adequando para vir a ser uma gerenciadora de projetos de Pesquisa e, quando 
os projetos estiverem definidos, o contato com os Professores será via e-mail. 
Relatou que existe um projeto na área de IA em aberto. 5) Disciplina Professor 
Adilson: A Coordenadora questionou acerca da ementa da disciplina do Professor 
Adilson. Ele explicou que a ementa será harmonizada com o conteúdo da disciplina 
que o Professor Raul ministra, ademais, será uma disciplina de Tópicos. Professora 
Fernanda encerra a reunião lembrando a todos da necessidade de acompanhar os 
gastos dos recursos do Programa. Nada mais havendo a tratar, eu Paulo Alceu 
d´Almeida Rezende lavro essa ata, que após lida e aprovada, será assinada por 
todos os presentes da reunião. Juiz de Fora, primeiro dia do mês de agosto de dois 
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mil e dezoito ___________________. 

  
N° NOME ASSINATURA 
01 Adilson Elias Xavier  
02 Alex Borges Vieira  
03 André Luiz de Oliveira  
04 Carlos Cristiano Hasenclever 

Borges 
 

05 Edelberto Franco Silva  
06 Eduardo Pagani Júlio  
07 Eduardo Barrére  
08 Fernanda Cláudia Alves Campos  
09 Heder Soares Bernardino  
10 Itamar Leite de Oliveira  
11 Jairo Francisco de Souza  
12 José Maria Nazar David  
13 Luciana Brugiolo Gonçalves  
14 Marcelo Bernardes Vieira  
15 Marcelo Ferreira Moreno  
16 Mario Antônio Ribeiro Dantas  
17 Márcio Tadeu de Oliveira Jr.  
18 Marco Antônio Pereira Araújo  
19 Paulo Alceu d’Almeida Rezende  
20 Raul Fonseca Neto  
21 Regina Maria Maciel Braga Villela  
22 Rodrigo Luís de Souza da Silva  
23 Sarah Abreu e Silva  
24 Saul de Castro Leite  
25 Saulo Moraes Villela  
26 Vânia de Oliveira Neves  
27 Victor Ströele de Andrade 

Menezes 
 

28 Wagner Antonio Arbex  
 


