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Ata da reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação. Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, com 
início às dez horas e quatorze minutos, na sala 3314 - ICE, realizou-se a reunião do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Presentes 
os Professores integrantes do Colegiado, Marcelo Bernardes Vieira – no exercício 
da Coordenação – Marcelo Ferreira Moreno, Fernanda Cláudia Alves Campos, 
Rodrigo Luís de Souza da Silva, Carlos Cristiano H. Borges, Victor Ströele de 
Andrade Menezes, Luciana Brugiolo, Alex Borges Vieira, Itamar Leite de Oliveira, 
Wagner Antonio Arbex. A reunião contou com a presença dos Professores 
Colaboradores Saulo Moraes Villela, Saul de Castro Leite, Jairo Francisco de 
Souza e do representante discente Leandro Simões da Silva. Os Professores José 
Maria Nazar David, Regina Maria Maciel Braga Villela e Eduardo Barrére não 
justificaram ausência. Os Professores Raul Fonseca Neto e Marco Antônio Pereira 
Araújo se encontravam de férias. O Professor Heder Soares Bernardino justificou 
sua ausência.  Apreciação da pauta: A pauta foi lida e aprovada. 1. Aprovação 
da ata da reunião ordinária de 15/12/2015: Os membros do Colegiado receberam 
antecipadamente uma cópia da ata por correio eletrônico e aprovaram-na por 
unanimidade. 2. Homologação do Processo Seletivo para 2016/1: O 
Coordenador passou a palavra para o Professor Rodrigo Luis, membro da 
Comissão do Processo Seletivo. O relator informou que o Processo Seletivo foi 
muito interessante, pois, desta vez, para a prova de inglês, foi liberada a consulta a 
um dicionário da língua estrangeira, por um determinado tempo. Relatou também 
que, a avaliação, através do CPC, deve ser aprimorada, a fim de verificar a real 
condição do curso realizado pelo candidato. Porém, a melhor solução seria passar 
a utilizar prova sobre computação como forma de avaliação. O Professor Victor 
Ströele observou que o uso do IRA, como método de avaliação, pode interferir de 
forma errônea na pontuação do candidato, pois, caso o aluno, queira solicitar a 
troca de turno diurno para noturno, terá suas reprovações anuladas. O relator 
ressaltou que, no Histórico Escolar de algumas Instituições, o IRA não vem 
definido, precisando ser calculado, trazendo uma demora na realização do 
Processo. O Coordenador pediu para que se mantenha esta mesma formação da 
Comissão para o próximo Processo Seletivo que, se dará por volta de quatro 
meses, com intuito de aproveitar o conhecimento adquirido nesta Seleção. Pediu 
também que se reavalie o uso do CPC porque parece gerar distorções já que é 
muito fácil ter nota 3, mas muito difícil ter nota 5. O Professor Jairo observou que a 
nota do CPC é originária do ENADE e que depende de vários fatores como a 
quantidade de alunos que participam da prova e do tipo curso, que neste último 
caso, quanto mais antigo, mais real será a nota. O Professor Moreno solicitou a 
entrada de um integrante diferente na Comissão de Seleção para oxigenar as 
idéias. Marcelo Bernardes comemorou o recorde de candidatos deste último 
Processo e aproveitou a oportunidade para falar que convidou a todos os 
aprovados para se reunirem e realizarem a pré-matrícula. O Professor Wagner 
Arbex questionou se seria possível chamar além das vinte vagas liberadas pelo 
Edital inicialmente. O prof. Marcelo Bernardes respondeu que isso deve ser 
solicitado pelos interessados e discutido pelo Colegiado. O Professor Alex disse 
que o próprio professor deverá solicitar a quantidade de alunos de que necessitar. 
Questionado pela profa. Fernanda Campos, o Professor Moreno disse que chamar 
os excedentes não é prerrogativa da Comissão e que pelo desempenho no 
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Processo, os primeiros vinte colocados foram os mais adequados. Alex lembrou 
que será preciso chamar o vigésimo primeiro, caso algum aprovado desista de sua 
vaga. O prof. Marcelo Bernardes enfatizou que se faz necessária uma nova forma 
de implementação de bolsas para equilibrar a quantidade delas com o número de 
vagas e destacou que, para alinhar esse processo, deve-se evitar no futuro as  
entradas no meio do ano. Disse também, que será formada a Comissão de Bolsas 
e destacou a presença do representante discente, Leandro Simões, na reunião. A 
docente Fernanda Cláudia comentou não gostar das entradas de alunos no meio 
do ano, por elas causarem tumulto na oferta de disciplinas e, por isso, devem ser 
repensadas. Ressaltou que o melhor momento para abrir vagas é agora, pois o 
grupo de professores cresceu bastante, logo poderão ser ofertadas as disciplinas 
básicas no primeiro trimestre. A professora Fernanda sugeriu que as Disciplinas 
Isoladas façam parte da pontuação na análise de currículo do Processo Seletivo, 
mas o Professor Rodrigo disse que elas já são consideradas na entrevista do 
candidato. O Professor Alex afirmou que a convocação dos aprovados excedentes 
deverá ser mediante solicitação do professor. Os Professores Wagner e Marcelo 
Moreno observaram que, caso o aprovado queira mudar de área, ocasionará um 
impasse, uma vez que a seleção não é feita por área de conhecimento. Marcelo 
Bernardes observou que a convocação é feita pela ordem de classificação e que, 
no futuro, isto poderá ser modificado. Ficou estabelecido que os ajustes no 
Processo Seletivo deverão ser discutidos numa próxima reunião. A Homologação 
do Processo Seletivo foi aprovada por unanimidade. 3. Inserida como terceira 
pauta a apreciação da Proposta de banca de Defesa da aluna Camila Maria 
Campos: A proposta foi lida e aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: Pré-
matrícula dos alunos selecionados para 2016/1: Os alunos foram convidados para 
realizarem a pré-matrícula, com o objetivo de verificar a quantidade de alunos que 
pretende se matricular. Atribuição de carga horária de disciplinas para 2016: O 
Coordenador pediu aos docentes que enviem a carga de disciplinas, caso contrário, 
fará uma estimativa. Sobre o Coleta CAPES 2015, Marcelo Bernardes pediu para 
que todos atualizassem seus currículos, a fim de facilitar o preenchimento dos 
dados no Sistema. Disse também que haverá um agendamento de horários para 
que os professores compareçam à secretaria do Programa. Nada mais havendo a 
se tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e três 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, dezenove de janeiro de dois mil e dezesseis. 
__________________. 
 

N° NOME ASSINATURA 
01 Alex Borges Vieira  
02 Carlos Cristiano Hasenclever 

Borges 
 

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 Luciana Brugiolo Gonçalves  
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10 Marcelo Bernardes Vieira  
11 Marcelo Ferreira Moreno  
12 Marco Antônio Pereira Araújo  
13 Raul Fonseca Neto  
14 Regina Maria Maciel Braga Villela  
15 Rodrigo Luis de Souza da Silva  
16 Saul de Castro Leite  
17 Saulo Moraes Villela  
18 Victor Ströele de Andrade 

Menezes 
 

19 Wagner Antônio Arbex  
20 Leandro Simões Silva  

 


