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Ata da reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação. Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e catorze, com início às dez
horas e oito minutos e término às doze horas e quinze minutos, no PGCC, sala 3405 do ICE,
foi realizada a reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação que contou com a presença do coordenador Marcelo Bernardes Vieira e dos
demais integrantes do colegiado: Alex Borges Vieira, Eduardo Barrére, Itamar Leite de
Oliveira, José Maria Nazar David, Marcelo Ferreira Moreno, Raul Fonseca Neto, Regina
Maria Maciel Braga Villela e Rodrigo Luis de Souza da Silva. Ausentaram-se da reunião os
professores: Fernanda Cláudia Alves Campos que se encontrava de férias e Ana Paula
Couto da Silva que teve sua ausência justificada por ser atualmente docente da UFMG. A
reunião contou com a presença dos professores colaboradores Heder Soares Bernardino e
Wagner Antonio Arbex. 1. Formação da comissão de seleção para 2015/1: a fim de dar
início ao processo seletivo de ingresso ao programa para o próximo ano, foi formada a
comissão de seleção, composta pelos seguintes professores: Marcelo Ferreira Moreno
(presidente), Marcelo Bernardes Vieira, Raul Fonseca Neto e Regina Maria Maciel Braga
Villela. O coordenador propôs que fosse colocado prazo de validade de três meses na
seleção e outro critério avaliativo eliminatório além da prova de proficiência em língua
estrangeira. Após discussão, decidiu-se que a comissão de seleção disporá sobre esses
assuntos. 2. Retificação da orientação do aluno Vitor Freitas e Souza: o coordenador
Marcelo Bernardes Vieira apontou a necessidade de retificar a orientação do aluno Vitor
Freitas e Souza, uma vez que na ata do dia vinte e três de outubro de dois mil e treze
consta, equivocadamente, o nome de Marcos Kalinowski como coorientador. Os membros
do colegiado aprovaram a retificação, ficando o referido aluno tão somente com seu
orientador José Maria Nazar David. 3. Aprovação de propostas de dissertação dos
alunos ingressantes em 2013/3: o coordenador iniciou esse ponto de pauta expondo a
questão da orientação da discente Camila Maria Campos, que deveria ser orientada pelo
professor Carlos Cristiano Hasenclever Borges, mas é impedida pelo regimento, uma vez
que o professor não faz parte do quadro permanente de professores do programa. A
professora Regina Maria Maciel Braga Villela propôs que seja feito convite ao professor
Carlos Cristiano Hasenclever Borges a participar como professor efetivo do programa. Em
seguida, cada professor procedeu a leitura das propostas de dissertação de seus
respectivos alunos, aprovando, por unanimidade, as seguintes orientações: aluna
Alessandra Cristina Gomes Magno: orientador Itamar Leite de Oliveira; aluna Frâncila Weidt
Neiva: orientador José Maria Nazar David e coorientadora Regina Maria Maciel Braga
Villela; aluno Helder Luiz Palmieri Caldas: orientador Alex Borges Vieira; aluna Helena de
Almeida Maia: orientador Marcelo Bernardes Vieira; aluno João Vitor de Sá Hauck:
orientador Marcelo Bernardes Vieira; aluna Karen Braga Enes: Raul Fonseca Neto; e aluno
Luciano Walenty Xavier Cejnog: Marcelo Bernardes Vieira. O aluno Rafael Ferreira de
Almeida não teve sua proposta de dissertação lida e aprovada na reunião devido à ausência
da professora Fernanda Cláudia Alves Campos por motivo de férias. Concordou-se que a
aluna Camila Maria Campos terá sua proposta de dissertação apresentada em reunião
futura, após ser feito o convite ao prof. Carlos Cristiano Hasenclever Borges para se tornar
membro permanente. 4. Encaminhamento de advertência por indisciplina: o
coordenador expôs que a aluna Karen Braga Enes não efetuou sua matrícula para o quarto
trimestre de 2014 dentro do prazo estipulado, não apresentado nenhuma justificativa. Os
membros do colegiado concordaram em emitir uma advertência disciplinar por escrito que
será entregue à discente. Também foi exposta as ausências do aluno Jacimar Tavares às
convocações de participação em defesas de dissertação do programa dos dias vinte e cinco
e vinte e oito de agosto de 2014, bem como sua justificativa de estar envolvido com a
produção de trabalhos, cujas datas limites estavam por expirar. Os membros presentes e o
professor orientador do discente José Maria Nazar David concordaram em não aceitar esse
tipo de justificativa e também indicaram uma advertência disciplinar por escrito a ser
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entregue ao referido aluno. 5. Definição de normas de convocação de alunos para
eventos e de regras de conduta dos alunos durante o evento: o coordenador levantou a
questão da obrigatoriedade de participação do corpo discente nas defesas de dissertação de
seus pares. A professora Regina Vilella apontou que há desinteresse por parte dos alunos e
que, por isso, as defesas têm sido tumultuadas pela indisciplina dos alunos. Os demais
membros assentiram para a repetição do mesmo fato nas bancas em que estiveram
presentes. O professor Alex Borges Vieira disse que apesar de não lhe agradar a
obrigatoriedade, concorda que os alunos devam cumprir a regra enquanto essa estiver
vigorando e falou também que a participação dos discentes é bem vista pelos membros
externos, que afirmam não ser comum isso acontecer em outras universidades. Diante do
exposto, o colegiado decidiu que a partir de hoje serão feitas as convocações por área,
cabendo ao orientador estender, caso julgue proveitoso, a convocação para as áreas
correlatas, que possam ter interesse no trabalho a ser defendido. Será feito convite aos
demais discentes do programa. Assuntos gerais: o coordenador informou aos orientadores
dos alunos Vitor Freitas e Eduardo Chinelate que os mesmos devem defender suas
dissertações até a data limite de vinte e oito de fevereiro de 2014, prazo estipulado pelo
órgão de fomento FAPEMIG, fonte pagadora das bolsas desses discentes. O coordenador
informou ainda que a comissão de Coleta CAPES encontrou dissertações fora dos padrões
de formatação, sendo necessário acuidade dos orientadores no trato desse assunto. O
coordenador Marcelo Bernardes Vieira falou também sobre a possibilidade de serem
contados créditos na disciplina Dissertação de Mestrado, uma vez que os demais programas
de pós-graduação da UFJF têm essa prática. Será feita uma pesquisa sobre esse assunto,
que será rediscutido nas próximas reuniões. O coordenador agradeceu ao professor Wagner
Arbex pela vinda do professor visitante Ermias Kebreab da UC-Davis, que trouxe grandes
contribuições para o programa. O professor Wagner Arbex respondeu relatando sobre as
possibilidades de intercâmbio de pesquisas surgidas a partir da visita do professor
estrangeiro. Por fim, o professor Marcelo Bernardes Vieira afirmou que os recursos do edital
Pró-Equipamentos CAPES serão utilizados para aquisição de equipamentos eletrônicos.
Nada mais havendo a tratar, eu, Pedro Victor Monteiro de Carvalho, lavro essa ata, que
após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes da reunião. Juiz de Fora, dois
dias do mês de outubro de dois mil e catorze _____________________________________.
NOME
Alex Borges Vieira
Eduardo Barrére
Fernanda Cláudia Alves Campos
Itamar Leite de Oliveira
José Maria Nazar David
Marcelo Bernardes Vieira
Marco Antônio Pereira Araújo
Raul Fonseca Neto
Regina Maria Maciel Braga Villela
Rodrigo Luis de Souza da Silva
Victor Ströele de Andrade Menezes
Wagner Antônio Arbex

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PGCC
Instituto de Ciências Exatas - ICE, sala 3405
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
(32) 2102-3387 Ramal 20 Email: secretaria.pgcc@ice.ufjf.br

ASSINATURA

