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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Ata da 550a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da

Computação

Realizou-se aos vinte dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um a quingentésima quin-
quagésima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação,
com a presença dos professores William Robson Schwartz, Omar Paranaiba Vilela Neto, Clo-

doveu Augusto Davis Júnior, Jussara Marques de Almeida Gonçalves, Rodrygo Luis Teodoro

Santos, Vińıcius Fernandes dos Sanots, Wagner Meira Júnior e dos representantes discentes
Eduarda Tatiane Caetano Chagas e Alberto Hideki Ueda.
1) Aberta a reunião, o Coordenador do Programa, professor William Robson Schwartz, fez as
seguintes comunicações aos membros do Colegiado:

1.1) Eleições Colegiado: O Coordenador inicia a reunião com uma saudação aos membros
eleitos na eleição para o Colegiado do PPGCC realizada em 19-01-2021. O resultado da eleição
foi homologado pela Câmara do DCC no dia 21-01-2021, considerando o número de 63 (ses-
senta e três) docentes credenciados, 61 (sessenta um) docentes votaram o Sistema de Consultas

da UFMG, Edital 03/2020 - processo SEI 23072.243756/2020-55, com os seguintes registros:
Alexandre Salles da Cunha (Titular) - Heitor Soares Ramos Filho (Suplente):
36 (trinta e seis) votos
Clodoveu Augusto Davis Júnior (Titular) - Gisele Lobo Pappa (Suplente):
46 (quarenta e seis) votos
Gabriel de Morais Coutinho (Titular) e Vińıcius Fernandes dos Santos (Suplente):
38 (trinta e oito) votos
Wagner Meira Júnior (Titular) e Rodrygo Luis Teodoro Santos (Suplente):
42 (quarenta e dois) votos
O Coordenador agradece aos professores que realizaram inscrições e que participaram do pro-
cesso de eleição, enfatizando que o aumento das representações para o Colegiado, posśıvel pela
aprovação do novo Regulamento do programa, serão salutar e vão contribuir para um maior
dinamismo e ações construtivas para o programa, mas principalmente uma grande força de tra-
balho, experiência e vivências, considerando a Avaliação Quadrienal da CAPES, ano base 2020.

1.2) Calendário reuniões: O Coordenador apresentou informou aos membros agenda pro-
visória para as reuniões do Colegiado em 2021, as datas são previsões, considerando que algu-
mas datas podem ser alteradas após aprovação do calendário acadêmico da UFMG para 2021.
As datas estão publicadas na página do PPGCC e foram enviadas aos membros do Colegiado.

1.3) ERE 2020-1: O Coordenador apresentou aos membros o Relatório Ensino Remoto 2020-1,
texto na integra, elaborado pelos Representantes Discente, Eduarda e Alberto. A pesquisa foi
realizada junto aos alunos do programa, sobre o Ensino Remoto Emergencial. Os dados e os
pontos abordados foram detalhados pelo aluno de doutorado, Alberto Hideki Ueda. A Coor-
denação do PPGCC parabenizou os alunos pela iniciativa, com ênfase ao trabalho da aluna de
mestrado Eduarda Tatiane Caetano Chagas. O professor Clodoveu informa que o formato começa
com um número considerado de alunos, formalmente matriculados, principalmente pelos alu-
nos de Graduação, mas a participação remota não é coincidente com o número de matŕıculas.
A professora Jussara enfatiza que a experiência com a disciplina está sendo muito positiva e
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produtiva. O professor Wagner acrescenta que as aulas estão muito fluida e as aulas śıncronas
são usadas para solução de eventuais dúvidas dos alunos.

2) Avaliação Quadrienal: O Coordenador informou que a CAPES incluiu novos tópicos
no formulário antigo para envio das informações, a Coordenação tem realizado reuniões de tra-
balho para visualização e desenvolvimento dos trabalhos. A Coordenação está elaborando um
mapeamento sobre a estrutura a ser apresentada para atender os novos critérios. A partir da
próxima semana a idéia é tentar distribuir as tarefas entre os membros do Colegiado em todas
as frentes para que os textos possam estar atualizados, tanto com relação aos dados, estat́ısticas
e produção. Com relação aos egressos o professor Clodoveu informa que uma boa ação seria
contar com o apoio dos orientadores para localizar os egressos, pois os ex-alunos que estão
academicamente ativos normalmente são de conhecimento dos orientadores. A Coordenação
informa que a inserção dos novos tópicos, demandam um grande número de informações e uma
grande força de trabalho, considerando que o nosso programa tem um grande número de alunos
concluintes. As informações levantadas pelo professor Clodoveu, por ocasião do Coleta Capes
de 2019, será bastante relevante para mapear as demais informações. A Coordenação informa
que esse item não consiste em votação, mas está no item de pauta dada a relevância do tema.
O professor Clodoveu acrescenta que a premência de distribuição das tarefas o quanto antes
ajudará bastante para conclusão dos trabalhos. A professora Jussara menciona a necessidade de
pensar quais as diretrizes e estat́ısticas sobre itens espećıficos que devem ser enfatizados, qual
será o enfoque a ser dado ao nosso programa, sendo necessária a revisão dos dados relatados
em 2016, sendo assim, ela sugere buscar esse mapeamento. A Coordenação informa que pelo
documento de área, se faz relevante explicitar o impacto de área das pesquisas, com o foco
para o desenvolvimento social. O professor Clodoveu, menciona a necessidade de identificar
situações em que a pesquisa gere um resultados e impactos registrados na sociedade pelos ca-
nais não acadêmicos como o Google, Miner e UOL, uma definição da rede idealizada, com o
impacto medido pela impressa comum, como por exemplo a pesquisa e os dados da pesquisa do
professor Fabŕıcio Benevenuto de Souza. A professora Jussara menciona os registros do setor
de Divulgação, com os registros do DCC na ḿıdia, e quais os pontos comuns com o programa.
O professor William acrescenta que a CAPES tem repetido muito sobre a estrutura da auto-
avaliação do programa, com uma seção espećıfica sobre o envolvimento social, com critérios
e motivações espećıficos. O professor Wagner menciona a necessidade de reconhecimento de
vivências e experiências dos professores Alberto Laender, Nivio e Virǵılio, os três com grande
interface cient́ıfica e acadêmica, e muita visibilidade e vivências, além de terem trabalhado
com a prospecção de etapas e pontos em diversos pontos no DCC e no programa, o professor
Wagner, se colocou à disposição para interagir com o docentes e programa. A Coordenação
agradece a todos pelas boas inferências e visões.

3) Composição Colegiado PPGCC: O Coordenador comunicou a publicação da portaria de
aposentadoria do professor Renato Martins Assunção, e a partir desse momento, a vigência do
mandato da chapa do professor Renato e do professor Jefersson foi encerrada. Além da vaga
do professor Renato o mandato da professora Jussara tem previsão para término em abril/21,
sendo assim, o Colegiado consulta os membros sobre a realização imediata de um novo processo
de eleição, abrangendo as duas vagas relacionadas. O Coordenador informou que a decisão de
realização da eleição das três vagas foi uma decisão de programação, para que o Colegiado não
tivesse uma renovação conjunta de todos os membros dentro de dois anos. O professor Clo-
doveu menciona a necessidade de realização imediata das duas vagas para captar pessoas que
possam somar e ajudar o programa. Após análise procedeu a votação, sendo voto unânime para
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realização de um novo processo de eleição para preenchimento das duas vagas para o Colegiado.
A Secretaria do programa encaminhará a solicitação à Chefia do DCC.

4) Reunião expositiva docentes: O Coordenador comunicou que fará um convite aos do-
centes do programa para participação em uma reunião para apresentação de informações sobre
a qualidade do programa, recursos e situação das bolsas de estudo. Serão apresentados dados
quantitativos e comparativos acerca da produção, com base em referências com instituições
nacionais e estrangeiras, no intuito de observação em como programa está inserido dentro de
escopos definidos de produção e pesquisa, dados que possam suscitar se estamos fazendo as

perguntas certas, como estamos individualmente, no Brasil e no mundo? O professor Omar
acrescenta que será mais um momento de alerta aos docentes com relação a situação das bol-
sas, passando pela necessidade eminente de criarmos outros mecanismos de financiamento, que
poderão somar as cotas do programa, pois essas estão em processo de reformulação e perdas
significativas no número total de bolsas. A exposição das informações aos docentes do pro-
grama, foi aprovada por unanimidade pelos membros. O professor Wagner elogiou a iniciativa,
pela relevância e clareza dos dados preliminares apresentados, e sugeriu acrescentar informações
sobre as diferenças nos números da produção pelas diferenças áreas de pesquisa. Inicialmente
a reunião está prevista para ocorrer no dia 05-02-2021.

5) Carta da Representante Discente: Apresentação do texto aos membros do Colegi-
ado sobre relatos de intolerância sobre gênero, preconceitos de etnias nos grupos criados pela
representação discentes nas plataformas de Whatsapp e Telegram. O texto na integra foi envi-
ado aos membros do Colegiado para conhecimento e análise dos fatos, a partir da reprodução
das mensagens e inferências com o aluno de mestrado Gibram Raul Campos de Oliveira, sobre
às alunas do programa. O Coordenador solicitou apresentação do relato da situação pelos
representantes discentes. O documento foi amplamente debatido por todos os membros do
Colegiado, levando-se em conta a Normativa da UFMG não versa sobre um código de ética
formal, pois não há uma atitude de aceite do DCE da UFMG para aprovação, conforme de-
talhamento e explicações apresentadas pelo professor Wagner. Na Normativa da UFMG não
está prevista diretrizes sobre a condução nessa situação, principalmente porque as discussões
ocorrem em grupos privados dos alunos, não ocorreram nas redes sociais da UFMG, ou seja,
não tem alcance para apuração por parte da UFMG, não havendo como provar a legitimidade
e autoria das mensagens. O professor Wagner acrescenta ainda que o Colegiado do PPGCC
não possui a prerrogativa de gerir advertências ou inferências de ocorrências, apenas o ICEX,
pela criação de uma Comissão Disciplinar, que tramitaria nos três ńıveis para reconhecimento do
fato e do delito, pois telas de diálogos não são reconhecidas como leǵıtimos e comprobatórias
do fato. O Colegiado não tem o reconhecimento de autoridade para interpelar o acusado por
difamação, assim como o Colegiado não te a prerrogativa de advertir, essa situação teria que ser
tratada por uma Comissão de Inquérito, assim como o Colegiado não está autorizado de exercer
função investigatória, e o fato poderia inserir em um processo de judicialização do Colegiado
do PPGCC. O professor Wagner sugere que o assunto seja encaminhado à Diretoria do ICEx,
para análise da pertinência do tema. O professor Clodoveu acrescenta que o encaminhamento
a outra instância da universidade como a Ouvidoria, o assunto seria encaminhado ao ICEx
para análise da infração disciplinar. Após inúmeros depoimentos e análises foram aprovadas
as seguintes providências: 5.1) encaminhamento pela Coordenação do PPGCC a Diretoria do
ICEx; 5.2) divulgação de textos aos alunos e docentes do PPGCC, com orientações sociais de
comportamento, boas práticas de respeito e convivência, esse texto será elaborado pelos pro-
fessores Jussara e Omar e será enviado aos membros do Colegiado para apreciação e sugestões;
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5.3) criação de uma lista oficial de email da Beetgirls exclusiva para meninas do programa.
6) Outros Assuntos: O professor Omar informa que em função do término previsto para
as inscrições ao processo seletivo para o Edital de Doutorado 2020/2, será necessária realizar
análise dos candidatos pela planilha de seleção. O processo será iniciado para análise pelos
membros do Colegiado.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que lida, aprovada e homologada na reunião
do dia 05 de março de 2021, assinada por mim e pelos seguintes membros presentes a essa
reunião.

Sônia Lúcia Borges Vaz de Melo William Robson Schwartz
Secretária Coordenador
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Vińıcius Fernandes dos Santos Wagner Meira Júnior
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