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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Ata da 532a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Computação

Realizou-se aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove a quingentésima
trigésima segunda reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação, com a presença dos professores Clodoveu Augusto Davis Júnior, Luiz Filipe

Menezes Vieira, Omar Paranáıba Vilela Neto, Vińıcius Fernandes dos Santos e da repre-
sentante discente Evellyn Soares Cavalcante. Ausências justificadas: professores Jefersson
Alex dos Santos e Renato Martins Assunção, participação em evento da área. Aberta a
reunião, o Coordenador do Programa, professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, fez as se-
guintes comunicações aos membros do Colegiado:
1.1) Aula Inaugural PPGCC e ińıcio das aulas PPGCC 2019/2: confirmação
da realização da aula inaugural e ińıcio das aulas no dia 05-08-2019. 1.2) Documento
de área da Computação na CAPES: documento enviado pela CAPES ao corpo do-
cente do programa para conhecimento, considerando inclusões e supressão de peŕıodicos
espećıficos da área. O Coordenador menciona que a apresentação oficial do novo Qua-

lis deverá ocorrer durante o Seminário do Meio-Termo da CAPES, que ocorrerá em
agosto/2019. 1.3) Programa de Residente IEAT: aprovação do projeto apresen-
tado pelo professor Fabŕıcio Benevenuto de Souza ao programa Professor Residente IEAT,
em atendimento à Chamada 02/2018, pelo peŕıodo de um ano, na estrutura de comple-
mentação de bolsas. O edital do processo será estruturado e enviado aos alunos para
realização do processo seletivo, considerando comissão de seleção, composta pelos pro-
fessores Clodoveu Augusto Davis Júnior, presidente, Jussara Marques de Almeida Gonçalves

e Luiz Chaimowicz. 2) Homologação do resultado do processo seletivo: foi ho-
mologado o resultado da seleção para o Mestrado 2019/2. O Coordenador apresentou
detalhamento constante na planilha de candidatos, com esclarecimentos sobre as médias
ponderadas, a questão dos cotistas, e avaliações finais. O resultado final foi enviado aos
membros do Colegiado, solicitando envio de considerações e sugestões sobre o processo. O
Coordenador informou, a partir de considerações sobre um candidato espećıfico, quanto ao
valor atribúıdo às instituições de Graduação e as médias das notas informadas pelo aluno,
a necessidade de revisão do processo, tornando idealmente o processo menos subjetivo
nesse quesito. 3) Homologação da oferta das disciplinas 2019/2: foi homologada
a oferta de disciplinas, núcleo comum graduação e pós-graduação, conforme deliberação
da Câmara Departamental do DCC. O Coordenador informou que a proposta de oferta
da disciplina do TECC: Ciência dos Dados na Prática, proposta pelo professor Leonardo

Barbosa e Oliveira, apresenta inconsistências e uma sobreposição de conteúdo com outras
disciplinas. Sendo assim, a disciplina não será ofertada e será substitúıda pelo conteúdo
programático da disciplina tradicionalmente ofertada pelo professor Leonardo Barbosa
e Oliveira na Graduação. A planilha, com a oferta na integra, será lançada nos siste-
mas acadêmicos da UFMG, na plataforma Sucupira da CAPES e no mural de avisos do
PPGCC. 4) Comissão Qualificação: foi aprovada indicações dos professores Jussara

Marques de Almeida Gonçalves, Gabriel de Morais Coutinho, Olga Nikolaevna Goussevskaia

Vińıcius Fernandes dos Santos para composição da Comissão de Qualificação do Doutorado.
A comissão deverá atuar na elaboração da prova da 1a. etapa da qualificação, confirmada
para realização em 23-08-2019, bem como na reformulação da ementa da disciplina regu-
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lar e obrigatória Projeto e Análise de Algoritmos, no intuito de torná-la um pouco menos
densa. O Coordenador informa ainda que em 2019/1 a disciplina apresentou 12 (doze)
reprovações, sendo 02 (duas) exclusões de alunos do programa, pelo critério do Art. 47,
inciso I do Regulamento do PPGCC, que prevê a exclusão automática do estudante do
curso em situações de conceito E ou F mais de uma vez na mesma ou em diferentes ativi-
dades acadêmicas. 5) Solicitação do professor Fernando Magno Quintão Pereira:
considerando argumentos apresentados aos membros, o Colegiado aprovou a publicação
na página web do programa da listagem dos alunos do programa com os respectivos orien-
tadores. 6) Solicitações de trancamento de matŕıcula: considerando as solicitações
recebidas no CIPÓ, e orientação normativo do Artigo 36 do Regulamento do PPGCC, à
vista de motivos relevantes, como relatos comprovados por laudos médicos, o trancamento
total de matŕıcula poderá ser concedido ao aluno e não será computado para efeito de
integralização do tempo máximo do aluno no curso. Considerando análise espećıfica para
cada aluno, foram aprovados as solicitações de trancamento para os alunos: 6.1) Érico
Marco Dias Alves Pereira, orientado pelo professor Jefersson Alex dos Santos, 6.2)
Elaine Cristina Resende Cândido, orientada pelo professor Marcos André Gonçalves,
6.3) Erica Rodrigues de Oliveira, orientada pela professora Raquel Oliveira Prates. Fo-
ram reprovadas as solicitações de trancamento para os alunos: 6.4) Murillo de Oliveira
Gonçalves Germano, orientado pelo professor Douglas Guimarães Machare e 6.5) Ulis-
ses da Silva Fernandes, orientado pela professora Raquel Oliveira Prates. No processo
de votação pelo não trancamento dos respectivos alunos, o professor Vińıcius Fernandes

dos Santos se absteve na votação, considerando conflito de situação pelas reprovações dos
alunos na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. As deliberações foram lançadas
nos sistemas acadêmicos, no CIPÓ e na plataforma Sucupira. 7) Solicitações CIPÓ: fo-
ram homologadas as solicitações recebidas e analisadas pela Coordenação no CIPÓ. Após
aprovação no sistema, o sistema comunica os envolvidos para tramitação e finalização da
solicitação, sendo informação devidamente lançada no registro individual de cada aluno.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada na reunião do dia
13 de setembro de 2019, assinada por mim e pelos seguintes membros presentes a essa
reunião.
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