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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Ata da 533a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Computação

Realizou-se aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove a quingentésima
trigésima terceira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Computação, com a presença dos professores Clodoveu Augusto Davis Júnior, Fer-

nando Magno Quintão Pereira, Gabriel de Morais Coutinho, Jussara Marques de Almeida

Gonçalves, Luiz Filipe Menezes Vieira, Renato Assunção Martins e do representante dis-
cente Matheus Henrique do Nascimento Nunes. Os professores Jussara e Luiz Filipe es-
tiveram presentes a reunião em momentos não coincidentes, considerando compromissos
acadêmicos. Aberta a reunião, o Coordenador do Programa, professor Clodoveu Augusto
Davis Júnior, fez as seguintes comunicações aos membros do Colegiado:
1.1) Seminário de Meio-Termo da CAPES: encontro dos coordenadores de todos os
programas de Pós-Graduação (PPGs), a se realizar em Braśılia/DF, nos dias 26 e 27 de
agosto, para uma análise prévia dos PPGs. Segundo a CAPES o Seminário serve de base
para os PPGs identificarem em quais pontos tiveram evolução na qualidade e em quais
podem melhorar. 1.2) Abertura de vagas PPGCC 2020: aprovação pela Câmara de
Pós-Graduação, em 25-07-2019, a abertura de 120 vagas, para oferta no ano de 2020, sendo
80 vagas para o Mestrado (50 vagas para o 1o semestre e 30 para o 2o semestre), e 40 vagas
para o Doutorado em fluxo cont́ınuo. 1.3) Poscomp 2019: informação apresentada pelo
SBC referente a validação até o presente momento de 811 inscrições de candidatos de 56
localidades para realização do exame, que passa a ser obrigatório para o processo seletivo
a partir de 2020. 1.4) Recursos financeiros: bancas examinadoras: considerando a
limitação de recursos, o Coordenador enfatizou que as passagens canceladas não podem
ser reembolsadas, sendo vetado aos programas realização de remarcação dos bilhetes. Di-
ante do contigenciamento dos recursos, o Coordenador solicita que a Coordenação seja
previamente consultada sobre a possibilidade de participação de membros externos em
bancas de mestrado. O professor Gabriel de Morais Coutinho argumenta sobre a necessi-
dade do membro externo participar presencialmente na composição da banca. Conforme
regulamentação do programa, a matéria retornará ao Colegiado para reavaliação em breve.
1.5) PIT: Programa de Inovação Tecnológica da UFMG: o Colegiado discutiu a
proposta apresentada pelo coordenador do programa, professor Rubén Dario Sinisterra,
estabelecendo a necessidade de aprovação na disciplina de Projeto e Análise de Algorit-

mos, como condição de associação do aluno do PIT à área de concentração em Ciência
da Computação naquele programa. 2. Oferta e alocação dos docentes 2019/2: foi
homologada pelo Colegiado a alocação dos docentes às disciplinas aprovadas pela Câmara
Departamental, As informações foram lançadas no Minha UFMG e divulgadas nos meios
institucionais do PPGCC. 3.) Supervisão Acadêmica: foram homologadas pelo Cole-
giado as indicações dos supervisores acadêmicos para os candidatos aprovados no processo
seletivo ao mestrado 2019/2. As indicações foram lançadas nas plataformas acadêmicas,
Minha UFMG, Sucupira e CIPÓ. Os alunos e professores foram comunicados e informados
do peŕıodo de matŕıcula em sequência a aula inaugural que ocorreu em 05-08-2019. 4)
Bolsas IEAT: foi homologado pelo Colegiado resultado do exame de seleção de bolsis-
tas do Programa Professor Residente IEAT/UFMG, sendo aprovados os alunos de mestrado
Daniel Pimentel Kansaon e Rafael Grandsire de Oliveira. Os alunos selecionados apoiarão os



Ata da reunião No. 533 2

docentes das disciplinas Programação e Desenvolvimento de Software I e Projeto e Análise
de Algoritmos. 5) Solicitações CIPÓ: foram 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 lançada no registro in-
dividual de cada aluno. 6) Editais 2020: o Coordenador informou aos membros que
irá compartilhar os textos dos editais de doutorado e mestrado para 2020, para análise
e considerações pertinentes. 7) Assembleia docentes 2019: o Coordenador informa
que a Assembleia dos docentes será convocada em sequência à realização do Seminário
de Meio-Termo da CAPES, considerando a necessidade de avaliação dos pontos que serão
apresentados. 8) Solicitação de dispensa Exame de Qualificação: foi aprovada
a solicitação de dispensa de realização do Exame de Qualificação para aluno Robson
Alves Campêlo, orientado pelo professor Alberto Henrique Frade Laender, considerando
aprovação na estrutura anterior, em conformidade à Resolução 007/2018. 9) Demanda
dos alunos do programa: considerando texto apresentado pelo representante discente
Matheus Henrique do Nascimento Nunes, produzido pelos alunos do programa, a partir
de compilações dos comentários, considerações, sugestões e reclamações, enviadas pelos
alunos sobre a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos, levando-se em consideração
os últimos semestres e as mudanças na disciplina devido ao seu caráter integrante do
processo de qualificação para o doutorado. Os pontos apresentados foram discutidos por
todos os presentes e definiu-se que a Comissão da CoPeq fará uma revisão na ementa da
disciplina, bem como na estrutura da prova de qualificação. A Comissão será formada
pelos professores Jussara Marques de Almeida Gonçalves - presidente, Gabriel de Morais
Coutinho, Olga NiKolaevna Goussevskaia e Vińıcius Fernandes dos Santos. Seleção Douto-
rado: o Colegiado homologou o resultado da planilha da seleção ao doutorado, a partir
das análises dos documentos e informações pertinentes aos candidatos, tendo sido apro-
vados os candidatos: Cláudio Moisés Valisense de Andrade, Caio Mario Henriques Silva da
Rocha Mesquista, Daniel Bruno Fernandes Conrado, Francielle Alves Vargas e Ismael Santana
Silva. Os candidatos aprovados foram classificados pela ordem decrescente de nota final,
critério também adotado como prioridade para implementação de bolsa, conforme dispo-
nibilidade de recursos do programa.
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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