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Ata da reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação. Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, com 
início às dez horas e doze minutos, na sala 3316 - 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 – Fernanda Cláudia Alves Campos, Rodrigo Luís de Souza da 
Silva, Victor Ströele de Andrade Menezes, Alex Borges Vieira, Raul Fonseca Neto, 
José Maria Nazar David, Eduardo Barrére, e Luciana Brugiolo. A reunião contou 
com a presença do Professor Colaborador Saulo Moraes Villela e do representante 
discente Leandro Simões da Silva. Os Professores Marcelo Ferreira Moreno, Heder 
Soares Bernardino, Regina Maria Maciel Braga Villela, Itamar Leite de Oliveira, 
Carlos Cristiano H. Borges, Wagner Antonio Arbex, Saul de Castro Leite, Marco 
Antônio Pereira Araújo e Jairo Francisco de Souza não justificaram ausência. 
Apreciação da pauta: Foi solicitada e aceita a inclusão das propostas de bancas 
de defesas dos alunos Marcos Alexandre Miguel, Guilherme Gomes Martins, Luã 
Moloise e Rodrigo Marangon. 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 
14/04/2016: Os membros do Colegiado receberam antecipadamente uma cópia da 
ata por correio eletrônico e aprovaram-na, com apenas a abstenção do Professor 
Marcelo Bernardes ausente na reunião anterior. 2. Apreciação do pedido de 
passagem para Colaborador do Professor Itamar Leite: A Professora Fernanda, 
relatou, como membro da comissão de avaliação, que o requerente não atendeu 
aos quesitos necessários como Permanente e que o pedido de mudança de 
categoria partiu do próprio Docente. Ela destacou a importância de o Docente 
continuar com as coorientações. O pedido foi votado e aceito por unanimidade. 3. 
Aprovação Ad-referendum de trancamento de matrícula da aluna Maria Luíza 
Falci por motivo de saúde: O Coordenador informou que foi procurado pela aluna 
sobre a possibilidade de trancar o trimestre 2016/1 por motivo de saúde. Marcelo a 
orientou trazer atestado médico comprovando a situação incapacitante e foi 
atendido posteriormente. Disse se tratar de uma discente bastante dedicada e que, 
após este período, voltou em melhores condições para iniciar o segundo trimestre. 
O Professor Victor informou que ela obteve uma nota muito boa na sua prova inicial 
e que vale a pena o investimento. A aprovação foi votada pelo Colegiado e aceita 
sem abstenções. 4. Aprovação Ad-referendum da proposta de banca dos 
alunos: Marina Ivanov e Tássio Ferenzini: O Professor Barrére, membro da 
banca da aluna Marina, se responsabilizou pela apresentação da proposta, uma 
vez que o orientador Marcelo Moreno se ausentou. Da mesma forma, o Professor 
José Maria, representando a Professora Regina, relatou a composição da banca do 
aluno Tássio. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 5. 
Aprovação dos orientadores para os alunos de 2015/3: Rian Dutra, Josué 
Batista Cruz Júnior, Leonardo de Aguiar Pereira, Heitor Magaldi Linhares, 
João Daniel Yamim, Camila Acácio de Paiva, André Luiz Campos Abdalla, 
Marcelo Machado: Todas as declarações de orientação dos alunos de 2015/3 
foram entregues ao Coordenador que, por sua vez, realizou a leitura de cada 
documento indicando os respectivos orientadores e seus orientandos. Foram 
postas em votação e aprovadas sem abstenções. 6. Aprovação de pedido de 
prorrogação de defesa do aluno Fábio Marinho: O orientador do aluno Fábio, 
Marcelo Bernardes, disse que ele já havia publicado e poderia defender, porém, 
destacou que o pedido de prorrogação se deve à participação de seu pupilo em um 
Congresso nos Estados Unidos da América em setembro. O Professor Alex 
lembrou que, em sua participação recente no Fórum dos Coordenadores, foi 
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observado que as publicações são mais valorizadas nas avaliações da Capes em 
detrimento do tempo de permanência do discente no Programa. Ressaltou, 
contudo, que o Regimento da UFJF limita o tempo de conclusão em 30 meses. 
Após as deliberações, o pedido de prorrogação foi aceito por unanimidade. 7. 
Apreciação da Proposta de Banca Examinadora dos alunos: Rodrigo 
Marangon, Fábio Marinho, Luã Moloise, Marcos Miguel e Guilherme Martins: O 
Docente Eduardo Barrére relatou que houve atraso na finalização da dissertação 
pelo fato de seu aluno, Rodrigo, estudar em tempo parcial, porém, ressaltou que o 
texto já está sendo finalizado e será submetido a um Periódico. Explicou que a 
escolha do membro externo, Laércio Augusto, para a composição da banca, se 
justificou por estarem ambos no mesmo grupo de pesquisa em Multimídia, além de 
terem participado juntos de outras bancas de defesa, estando, assim, sempre em 
contato. O Professor Alex, relatou que escolheu os irmãos Luiz Filipe e Marcos 
Augusto Vieira, por participarem do mesmo grupo de pesquisa do Moisés Vidal, 
Coorientador do Luã. Disse também que seu orientando, para que possa publicar, 
defenderá fora do prazo. Marcelo Bernardes disse que convidou para a defesa do 
Fábio o Professor Hélio Pedrini, atual orientador da Helena Maia, no Doutorado, ex-
integrante do Programa. Disse também que será o Coorientador da Helena, o que o 
fez questionar sobre o que poderá ser feito para ajudar estes alunos que estão 
voltando para o Programa. O Professor José Maria, por sua vez, relatou que 
convidou o Professor Glauco Carneiro para a banca do Marcos Miguel, por já 
possuírem parcerias em projetos. Para a banca do aluno Guilherme, destacou o 
convite feito à Professora Rita Pitangueira que ajudou no concurso realizado pelo 
DCC/UFJF e por ter tido grande aceitação do grupo de Engenharia de Software. 
Observou que ambas as bancas já estão formadas, entretanto, ainda não possuem 
a data fechada, mas irão defender até setembro. Foi realizada votação em bloco de 
todas as propostas, sendo aceitas por unanimidade. 8. Formação de Comissão 
para reavaliar as normas de alocação de bolsas: Marcelo Bernardes relatou que 
vários colegas notaram que as regras de concessão de bolsa não estão claras. 
Disse que não evidenciam se o aluno aprovado no último processo seletivo tem 
prioridade sobre os alunos mais antigos sem bolsa. Pediu para pensarem em uma 
forma mais justa de distribuição, além de estabelecer critérios meritocráticos, mais 
específicos. O Professor Saulo falou que a atual resolução não define a distribuição 
de bolsa liberada no meio do trimestre. Marcelo Bernardes enfatizou a importância 
de se ter regras bem definidas, pois há um prazo, em cada mês, para o pedido de 
implementação da mesma. Ademais, disse ele, o Programa não possui um 
formulário próprio para formalizar a solicitação de bolsas. O Professor Victor 
lembrou o significado de se analisar a situação das bolsas temporárias, que 
encerram na mesma época do processo seletivo, posto que, são bolsistas 
conhecidos e deveriam ter prioridade. Bernardes relatou que o Programa possui 21 
bolsas, três delas conseguidas nas reuniões do CSPP, destacando a importância 
de se participar deste encontro. O Coordenador sugeriu a mesma formação 
anterior, com o acréscimo do representante discente, da Comissão de Bolsas para 
reavaliar a Resolução de Distribuição de bolsas n° 01/2015. A Comissão aprovada 
por unanimidade será composta pelos Docentes: Saulo Moraes, como Presidente, 
Jairo Francisco, Marcelo Bernardes, Fernanda Cláudia e o representante discente 
Cláudio Lélis. Assuntos Gerais. Proposta de regulamentação da PROPP para 
credenciamento de Docentes: Marcelo Bernardes foi informado, na última reunião 
do Fórum dos Coordenadores da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
(PROPP), sobre a possibilidade de os credenciamentos de professores dos 
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Programas serem conduzidos pela Pró-Reitoria, com o propósito de trazer 
serenidade e aumentar a nota do Programa junto à Fundação Capes. 
Argumentaram que, na UFJF, muitos Cursos não desvinculam Docentes 
improdutivos e que as grandes universidades já fazem desta forma. Os Professores 
Alex e Barrére afirmaram que desconhecem este último fato. Bernardes falou que 
trouxe a proposta da PROPP para ser discutida pelo Colegiado, a fim de ajudá-lo a 
ser posicionar na próxima reunião. Barrére disse que o posicionamento do PPGCC 
tem que ser bem argumentado para angariar apoio de outros Programas. Marcelo 
afirmou que esta ideia não tem força, pois são muitos Programas e cada um possui 
suas particularidades. Segundo Barrére, eles precisarão criar regras específicas 
para se avaliar cada Curso. Disse, ainda, que talvez eles queiram exigir que o 
nosso Regimento Interno seja aprovado/consentido pela PROPP. O Professor José 
Maria falou que acha improvável a UFMG participar deste processo e pediu ao 
Coordenador que solicitasse à PROPP a lista de todas as Universidades que 
aceitaram este procedimento de avaliação. A Docente Fernanda sugeriu que 
fossem chamados todos os Coordenadores de Pós-Graduação do ICE em uma 
reunião informal para discutir a situação e conseguir apoio. Início da discussão 
sobre o próximo Processo Seletivo: Marcelo Bernardes lembrou que a UFJF terá 
turma de graduação formando no meio do ano e que o desligamento de alguns 
alunos do Programa, deixou professores sem orientandos. Destacou, por isso, a 
importância de se debater sobre o próximo Processo Seletivo. O Docente Alex 
lembrou que, há dois meses, havia enviado e-mails a todos sugerindo a abertura de 
edital sem bolsa para o terceiro trimestre. Recomendou abrir disciplina de 
graduação, tipo Algoritmos, e contabilizar no Processo seletivo. A Professora 
Fernanda concordou com o Professor Alex e acrescentou a ideia de oferecerem as 
disciplinas de 1° trimestre como isoladas. Marcelo Bernardes informou que o 
recurso do PROAP recebido será alocado para manutenção de laboratório no 
PPGCC. Fernanda Campos perguntou se houve abertura de novo edital para Pós-
Doutorado. O Docente Raul respondeu que há edital da FAPEMIG. Barrére 
questionou se bolsista de Pós-Doutorado pode assumir disciplina. O Professor Alex 
respondeu afirmativamente e que esta carga não é contabilizada para o Programa 
na planilha do Departamento de Ciência da Computação. Nada mais havendo a se 
tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte e nove 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 sete de julho 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  
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09 Leandro Simões Silva  

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 Andrade Menezes  

20 Wagner Antonio Arbex  

 


