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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 junho de dois mil e dezessete, com
início às nove horas e nove minutos, na sala de reuniões 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, Heder Soares Bernardino, Jairo
Francisco de Souza, Marcelo Ferreira Moreno, Marco Antônio Pereira Araújo, Raul
Fonseca Neto, Regina Maria Maciel Braga Villela, Rodrigo Luís de Souza da Silva,
Saulo Moraes Villela e Victor Ströele de Andrade Menezes. A reunião contou com a
presença do representante discente suplente Luiz Eduardo Mendes. Os
Professores Eduardo Barrére, Marcelo Bernardes Vieira, José Maria Nazar David e
o Professor Colaborador Itamar Leite de Oliveira justificaram ausência
antecipadamente. O Professor Permanente Wagner Antônio Arbex, os Professores
Colaboradores Luciana Brugiolo Gonçalves e Saul de Castro Leite não justificaram
ausência. Apreciação da pauta: A pauta do dia foi aprovada por unanimidade. 1.
Análise e Parecer do pedido de trancamento e destrancamento do curso do
aluno Henrique Renaldo de Melo: A Coordenadora Fernanda informou que o
aluno Henrique Renaldo solicitou o trancamento das disciplinas do primeiro
trimestre, por motivo de saúde. Explicou que, após trinta dias, o aluno pediu o
destrancamento das disciplinas para realizar a matrícula do segundo trimestre. A
Coordenadora ressaltou a importância da realização de reunião imediatamente
após a entrega do pedido ao Coordenador, porquanto, a partir de agora, para
indeferir o requerimento necessitaria do aval da Junta Médica da UFJF. A
Professora Regina disse que o acompanhou de perto durante os primeiros meses
no curso e relatou que o aluno não foi bem nas provas. A Coordenadora Fernanda
disse que ele já está frequentando as aulas do segundo trimestre e que desligá-lo
agora ou depois, não fará diferença para o Programa. O Professor Alex Borges
reafirmou a importância de prestarmos atenção nos prazos das solicitações. A
pauta foi posta em votação e aprovada com apenas uma abstenção. 2. Análise e
Parecer do pedido do aluno Daniel Prata Borges para a realização da
matrícula fora do prazo: A Coordenadora relatou ter recebido e-mail, repassado
pelo Coordenador anterior Marcelo Bernardes, do aluno Daniel Prata requerendo a
realização de sua matrícula no segundo trimestre fora do prazo definido. Disse que
a justificativa usada foi a sua participação em um curso fora da cidade de Juiz de
Fora. A Coordenação, como praxe, encaminhou a situação para a análise do
Colegiado, que aprovou o pedido por unanimidade. A Coordenadora Fernanda
enfatizou a necessidade de definir melhor as regras, para estas situações,
mediante justificativas admissíveis. A pauta foi posta em votação e aprovada por
unanimidade. 3. Análise e Parecer do Ad-referendum do pedido de
Prorrogação de Defesa do aluno Felipe Leite Fagundes, orientando do
Professor Raul Fonseca: O Professor Raul, orientador do aluno Felipe, justificou a
necessidade de solicitar nova prorrogação pelo fato de o aluno ser secretário do
Curso de Ciências Exatas da UFJF e estudar em tempo parcial. Ademais, o curso
teve a visita do MEC para a avaliação periódica, o que inviabilizou a finalização da
dissertação, pela escassez do tempo. Após estes esclarecimentos, a Professora
Fernanda sugeriu a criação de uma lista com todos os alunos que estão finalizando
o curso para orientá-los sobre os prazos de defesa. A pauta foi posta em votação e
aprovada por unanimidade. 4. Eleição da Comissão do Processo Seletivo para
2018/1: A Coordenadora falou que a ideia é antecipar a organização do Processo
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Seletivo e, também, renovar anualmente os membros da comissão. O Professor
Saulo destacou que a escolha de dois membros por área vem funcionando muito
bem. O Professor Alex relatou que já há uma proposta inicial do edital que será
levada à comissão, que sugere a consideração do POSCOMP. A Professora
Regina opinou que a nota do Poscomp não deve ser usada no edital do Processo
como um item obrigatório para a classificação. O Professor Alex lembrou que esta
nota foi utilizada nos últimos editais pelo fato de terem sido lançados tardiamente. A
Comissão definida e aprovada por unanimidade terá como membros os
Professores: Alex, como Presidente, Regina, Saulo, José Maria, Barrére e Itamar.
Assuntos Gerais. Desligamento dos alunos Flávio Soares Rocha e Flávio
Lima por motivo da não obtenção de notas para o IRA de 1,33: O Professor
Alex pediu que fosse inserido este assunto como uma forma de comunicado geral a
todos os Professores, por não caber votação, uma vez que o desligamento por
insuficiência de nota consta do Regimento Interno do PPGCC. A Coordenadora
Fernanda Comunicou o desligamento dos referidos alunos. Desligamento do
aluno Giovani Gabriel por solicitação do mesmo: A Coordenadora Fernanda
comunicou a todos que o aluno citado encaminhou atestado médico anexado ao email solicitando seu desligamento do Programa por motivos de saúde.
Participação do PPGCC no Programa de Bolsas OEA: A Coordenadora
Fernanda informou que os dois primeiros candidatos à bolsa do Programa OEA
para estrangeiros desistiram da vaga. Observou que a vaga será preenchida pelo
terceiro candidato no terceiro trimestre. Calendário 2017: A Coordenadora
informou que o antigo Coordenador, Marcelo Bernardes, encaminhou uma proposta
de calendário para 2017 com recesso em julho. Porém, declarou optar por não
paralisar os quinze dias, em julho, como de costume. Afirmou também que o
Professor que precisar tirar férias deve se organizar com seus alunos. Congresso
SBC: A Coordenadora Fernanda noticiou que será realizado o Congresso da
Sociedade Brasileira de Computadores em julho e que o PPGCC será
representado no Fórum dos Coordenadores pelos Professores Alex e José Maria.
Alex destacou que o Programa tem direito a dois votos neste encontro. Salas
novas: A Coordenadora Fernanda informou que o Diretor do ICE/UFJF liberou
algumas divisórias para a composição de mais quatro salas, duas já disponíveis
para os alunos utilizarem, independente da área a que pertencem. Ressaltou que
ainda falta colocar os vidros na parte superior das divisórias e estruturar melhor os
pontos de energia, bem como, retirar as divisórias da sala do Professor Raul e
dividir a sala da Professora Regina, assim como está no projeto original. Informou
também que a Biblioteca foi remodelada. Edital Professor Visitante: A
Coordenadora lembrou que a PROPP lançará edital, para todos os Programas,
visando à entrada de Professor Visitante e, para isso, o PPGCC deverá se
candidatar a receber, criando um perfil que se adéque à maneira do Programa.
Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e cinquenta
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, vinte e três de
junho de dois mil e dezessete_______________________.

N°
01

NOME
Alex Borges Vieira

02

Carlos
Borges

Cristiano

ASSINATURA
Hasenclever
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03

Eduardo Barrére

04

Fernanda Cláudia Alves Campos

05

Heder Soares Bernardino

06

Itamar Leite de Oliveira

07

Jairo Francisco de Souza

08

José Maria Nazar David

09

Lenita Martins Ambrósio

10

Luciana Brugiolo Gonçalves

11

Marcelo Bernardes Vieira

12

Marcelo Ferreira Moreno

13

Marco Antônio Pereira Araújo

14

Raul Fonseca Neto

15

Regina Maria Maciel Braga Villela

16

Rodrigo Luís de Souza da Silva

17

Saul de Castro Leite

18

Saulo Moraes Villela

19

Victor Ströele de
Menezes
Wagner Antônio Arbex

20

Andrade
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