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Ata da reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Computação. Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e
dezessete, com início às nove horas e vinte minutos, na sala 3108 do ICE,
realizou-se a reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Computação. Presentes os Professores integrantes do Colegiado
Alex Borges Vieira – no exercício da Coordenação – Carlos Cristiano
Hasenclever Borges, Eduardo Barrére, Fernanda Cláudia Alves Campos (em
férias), Heder Soares Bernardino, Jairo Francisco de Souza, José Maria
Nazar David, Marcelo Ferreira Moreno, Marco Antônio Pereira Araújo,
Rodrigo Luís de Souza da Silva, Saulo Moraes Villela, Victor Ströele de
Andrade Menezes e os TAE’s Sarah Abreu e Silva e Paulo Alceu d’Almeida.
A reunião contou com a presença da Vice-representante discente Ana
Cláudia Martins de Souza. Os Professores Permanentes Marcelo Bernardes
Vieira, Raul Fonseca Neto, Regina Maria Maciel Braga Villela e Wagner
Antônio Arbex não justificaram ausência. A Professora Colaboradora Luciana
Brugiolo Gonçalves se encontra de licença-maternidade. A reunião contou
com a presença dos Professores Colaboradores André Luiz de Oliveira e
Vânia de Oliveira Neves. Os Professores Colaboradores Saul de Castro Leite
e Itamar Leite de Oliveira não participaram da reunião. 1. Apreciação da
pauta: A pauta foi apreciada e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da
solicitação de dispensa de disciplina do aluno Thiago Jesus Rodrigues
Barbosa: Dando início à reunião, o Coordenador em exercício retornou à
pauta acerca da solicitação de dispensa da disciplina Algoritmo e Estrutura
de Dados, na qual o aluno em tela foi reprovado no PPGCC. Pediu ao
Professor Jairo, responsável pela disciplina, os esclarecimentos. O referido
Professor esclareceu que a solicitação é devida ao fato do aluno ter cursado,
anteriormente, a disciplina Projeto e Análise de Algoritmos, no IME, que
comporta conteúdo parcial da disciplina. Desta forma, sugeriu o indeferimento
do pedido. Após os esclarecimentos, a solicitação de dispensa foi posta em
votação e indeferida por dez votos contrários e três abstenções. 3. Definição
dos Professores Orientadores Acadêmicos: O Professor Alex, informou
que precisam ser definidos os Orientadores Acadêmicos para o auxílio nas
matrículas do primeiro trimestre. O Professor Saulo lembrou que
historicamente os responsáveis eram os docentes participantes do Processo
Seletivo em vigor. Por unanimidade, ficaram definidos os seguintes
Orientadores: Professores Saulo (Inteligência Computacional), Eduardo
Barrére (Redes de Multimídia), Rodrigo Luís (Computação Gráfica) e Regina
(Engenharia de Software e Banco de Dados). 4. Decisão sobre alocação
temporária de uma bolsa de estudos: O Coordenador em exercício passou
a palavra para o Presidente da Comissão de Bolsas, Professor Saulo. O
Professor Saulo informou que foram liberadas, no início do mês de
dezembro, três bolsas que serão implementadas para alunos novos em
fevereiro de 2018. Disse também que foram analisados os IRA's dos alunos,
visto que as notas do terceiro trimestre ainda não haviam sido fechadas.
Esclareceu que dois alunos se encaixavam nos requisitos, tendo suas bolsas
lotadas normalmente. Informou, porém, que o complicador foi a
implementação da terceira bolsa, uma vez que os demais solicitantes não se
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encaixavam nas exigências da Resolução de Bolsas. Explicou que o aluno
mais antigo, Paulo Roberto, já havia sido beneficiado diversas vezes, além
disso, possui IRA abaixo de dois. Da mesma forma o IRA do aluno Leojayme
Rodrigues ficou abaixo de dois. Assim sendo, decidiu-se beneficiar o aluno
Ângelo César, temporariamente, no mês de dezembro, em consequência do
seu IRA de duas unidades e dois décimos e a sua publicação de trabalho
realizada em 2017. Por último, o Professor Saulo, questionou ao Colegiado
se a bolsa do aluno Ângelo poderá ser prorrogada até fevereiro de 2018,
tendo em vista que este benefício, a partir de março, será destinado aos
alunos do Processo Seletivo 2018. Após os esclarecimentos, foi colocada em
votação a implementação da bolsa, até fevereiro, para o aluno Ângelo César
e aprovada por unanimidade. 5. Homologação do resultado do Processo
Seletivo 2018/1: O Professor Alex, Presidente da Comissão do Processo
Seletivo, informou que todas as etapas do Processo foram seguidas e
publicadas no site do PPGCC, com atraso apenas na data da última fase.
Disse também que o Processo precisa ser homologado para ser realizada a
convocação, por área de orientação. O Professor Alex também pediu a
ampliação da capacidade de orientação da área de Redes, em uma vaga. A
Professora Fernanda pediu a abertura de mais uma vaga na área Engenharia
de Software e Banco de Dados. Prosseguindo, informou que a CDARA
solicitou que a documentação de matrícula fosse entregue com dez dias de
antecedência à data agendada para a matrícula de março. Informou também
que a pré-matrícula dos alunos novos será agendada para o final de janeiro
de 2018, dias 29 e 30. Foram postos em votação a Homologação do
Processo Seletivo 2018/1 e o aumento do número de capacidade de
orientação das áreas de Redes e Engenharia de Software e Banco de Dados,
ambas em uma vaga. Todas as questões foram aprovadas por unanimidade.
6. Análise e parecer sobre as Propostas de Dissertação dos alunos
2017/1: O Coordenador em exercício fez a leitura dos nomes dos
orientadores e dos títulos das Propostas de Dissertação. Inquiriu a todos se
havia algum questionamento a fazer, porém, não houve manifestação. O
Professor Carlos Cristiano, como Coorientador, autorizou a votação das
propostas dos alunos Pedro Guimarães e Lucas de Almeida, visto que os
orientadores, respectivamente Wagner Arbex e Raul Fonseca, se
encontravam ausentes. Posteriormente, as propostas foram postas em
votação e aprovadas por unanimidade. 7. Revisão dos critérios de
credenciamento e descredenciamento no Programa: O Coordenador em
exercício disse que representou o PPGCC em reunião da Capes e relatou
que os Programas de conceito cinco, seis e sete apresentaram seus dados a
uma Comissão da Instituição. Na oportunidade, expuseram seus pontos
fortes, fracos e as medidas necessárias para superar os problemas. Ademais,
mostraram preocupação com a internacionalização dos Programas. Elucidou
que um dos pontos ajustados em muitos desses
programas foi o
credenciamento/descredenciamento de professores. Explicou que no PPGCC
alguns Professores Permanentes não contribuíram com o Índice Restrito do
PPGCC nas últimas avaliações anuais. Prosseguindo, fez as seguintes
sugestões: Balancear o número de Permanentes com o de Colaboradores,
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de tal forma que, os Professores menos ativos passem a ser considerados
Colaboradores. Foi discutida a orientação de um membro colaborador, para o
caso de haver um membro permanente como coorientador. Neste sentido, o
Colegiado discutiria a orientação com a garantia de que, caso o colaborador
se descredenciasse, o coorientador assumiria a orientação de fato. Avaliar os
dois últimos anos de contribuição efetiva de cada docente, com o objetivo de
se obter Índice Restrito maior ou igual a uma unidade e quatro décimos;
Exigir uma publicação em Periódico e três artigos em Conferência; Utilizar o
Índice Restrito (IR) para avaliação; Convidar um consultor externo e
apresentar todas as modificações para 2018. O Professor Saulo mostrou-se a
favor de aumentar as exigências somente para 2018. Disse também que dar
ênfase no IR é mais importante, lembrou, porém, que foi aprovada, em última
reunião, a exigência de publicação em Extrato Qualis, de no mínimo, B3. Por
sua vez, o Professor Marcelo Moreno sugeriu alterar apenas em 2019, a fim
de que todos possam se adaptar. A Professora Fernanda recordou que as
publicações em Revistas demoram de um a dois anos para serem aprovadas.
Destacou que a orientação da Pró-Reitoria é a de que as modificações sejam
feitas até 2018. Diante do exposto, o Professor Barrére disse que o Processo
Seletivo foi realizado com a estrutura atual do Corpo Docente. O Professor
Alex, contudo, esclareceu que foi realizada apenas uma previsão, visto que o
aluno, inicialmente, não apresenta um projeto fechado. Eduardo Barrére
replicou que a mudança deverá ser feita a partir de 2018, pós- Coleta, uma
vez que foi feito um planejamento pelos colegas com relação aos alunos
ingressantes. Os Professores Marcelo Moreno e Heder Bernardino
lembraram que, caso seja aprovada esta modificação, deverá ser alterada
também no Regimento Interno do Programa. Após o exposto, foi iniciada a
votação. Com apenas uma abstenção, foram aprovados os seguintes critérios
para credenciamento/descredenciamento no PPGCC, serão considerados:
Os artigos dos últimos dois anos; O índice individual de 1,4 de contribuição
efetiva para o Programa; Os artigos de conferência e periódicos do índice
restrito do Qualis atual da Ciência da Computação. Além dos itens descritos,
os artigos de conferência poderão compor, no máximo, 75% do valor do
índice individual de contribuição efetiva para o Programa, como também, o
recredenciamento será feito, automaticamente, após o Coleta da Capes. 8.
Definição dos critérios relativos ao número de créditos para matrícula
em Disciplina Isolada: O Professor Alex explicou que não há regras
definidas para matrícula em disciplina isolada, posto que, a Pró-Reitoria
deixou a cargo do Colegiado do curso defini-las. Após algumas
considerações, foi aprovada, por unanimidade, a autorização de matrícula até
3 (três) disciplinas isoladas e até 4 disciplinas isoladas no PPGCC caso tenha
cursado e sido aprovado em uma disciplina do núcleo comum obrigatório
entre as 3 (três) disciplinas isoladas cursadas, e caso o aluno de uma
disciplina isolada seja reprovado, o mesmo não poderá matricular-se em
outra disciplina isolada. O Professor Jairo pediu que a aprovação da
matrícula em disciplina isolada, constante do Núcleo Básico, ficasse a cargo
da Coordenação. E quanto às demais disciplinas específicas da área, sugeriu
que ficassem sob a responsabilidade do próprio professor. A Professora
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Fernanda informou que os pedidos serão concentrados na secretaria do
PPGCC. Comunicou também que colocará no calendário, como data limite,
para matrícula Isolada, até a segunda semana do primeiro trimestre. 9.
Eleição da Comissão de Mérito para ingresso de Professores no
PPGCC: O Professor Alex solicitou a criação da Comissão de Mérito para
analisar os pedidos de ingresso dos Professores do Departamento Edelberto
Franco Silva e Eduardo Pagani Júlio. A Comissão de Mérito foi aprovada, por
unanimidade, com os seguintes membros: Professores Marcelo Moreno,
como Presidente, Heder Bernardino e Jairo Francisco. Assuntos Gerais:
Calendário 2018: A Professora Fernanda informou que o calendário
acadêmico do PPGCC será embasado no calendário geral divulgado pela
Pró-Reitoria para as Pós-Graduações e publicado no site do PPGCC.
Participação do PPGCC no 2nd Brazilian Computer Science Graduate
Seminar: A Professora Fernanda comunicou que o Professor Alex Borges
representou o PPGCC no Brazilian Computer Science Graduate
Seminar/2017. Relato sobre a divulgação temporária no site do PPGCC
de um nome não constante do Corpo Docente: A Professora Fernanda
informou que houve a inserção acidental do nome do Professor Mário Dantas
no campo do Corpo Docente, no site do PPGCC. O responsável pela
atualização da página o adicionou em razão de o referido professor ter
participado de uma reunião anterior do PPGCC. Após o alerta do Professor
Barrére, o nome foi retirado da página. Relatos sobre os Workshops das
áreas: A Professora Fernanda informou que foram realizados Workshops
das áreas de Engenharia de Software e Banco de Dados e Sistemas de
Multimídias. O Professor Alex disse que promoverá em breve um Workshop
da área de Redes de Computadores. Horário trimestre 2018/1: A Professora
Fernanda pediu a todos os professores que darão aulas no trimestre 2018/1,
para encaminhar os dias e horários de suas preferências à Secretaria, para a
reserva das salas. Avisou que serão mantidos os dias e horários do ano
anterior para quem não encaminhar em tempo hábil. Retorno do recesso: A
Professora Fernanda avisou que a volta às atividades acadêmicas se dará no
dia 08/01/2018, após o recesso de fim de ano. Lista docente: O Professor
Saulo pediu que fosse atualizada a nova lista de e-mails dos docentes e
encerrada a antiga. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada
às dez horas. Eu, Sarah Abreu e Silva, lavro esta ata, que após lida e
aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. Juiz de Fora,
quinze de dezembro de dois mil e dezessete _______________________.
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José Maria Nazar David
Luciana Brugiolo Gonçalves
Marcelo Bernardes Vieira
Marcelo Ferreira Moreno
Márcio Tadeu de Oliveira Júnior
Marco Antônio Pereira Araújo
Paulo Alceu d’Almeida Rezende
Raul Fonseca Neto
Regina Maria Maciel Braga Villela
Rodrigo Luís de Souza da Silva
Sarah Abreu e Silva
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Saulo Moraes Villela
Vânia de Oliveira Neves
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