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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Ata da 501a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação
Realizou-se aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, a quingentésima primeira
reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, com a presença dos professores Jussara Marques de Almeida Gonçalves, Dorgival Olavo Guedes Neto, Ítalo
Fernando Scotá Cunha, Luiz Filipe Menezes Vieira e William Robson Schwartz e da representante
discente Evelin Carvalho Freire de Amorim. Ausências justificadas: professores Antonio Alfredo
Ferreira Loureiro e Geraldo Robson Mateus. Aberta a reunião foram tratados os seguintes assuntos: 1) Aprovação de atas: o Colegiado aprovou, por unanimidade, a ata da 500a reunião
do Colegiado. 2) Consultas e comunicações: a Coordenadora do Colegiado, professora Jussara Marques de Almeida Gonçalves, fez as seguintes consultas e comunicações aos membros do
Colegiado: 2.1) Aprovação de auxı́lio financeiro: para a professora Clarisse Sieckenius de
Souza, da PUC/RJ, iniciando as palestras do evento Mulheres na Computação. A Representante
Discente Evelin Carvalho Freire de Amorim, informou ao Colegiado que a próxima palestrante
será a professora Claudia de Oliveira Melo, do IME da Universidade de São Paulo. A solicitação
será formalizada junto ao programa. 2.2) Aporte de recursos PROEX: a Coordenação informou a liberação de recursos na rubrica de Capital para o ano de 2017: R$ 121.309,01. Esse
valor corresponde ao cálculo do percentual de 5% sobre a soma da verba de custeio com o valor
anual destinado a bolsas. 2.3) Texto sobre o PPGCC, tradução para o inglês e template
para o site do PPGCC: em atendimento à solicitação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a
Comissão de Assuntos Estrangeiros do PPGCC foi mobilizada em conjunto com a Analista de
Sistema do DCC, Luciana Guimarães Carvalho com intuito de realização das traduções para o
espanhol e para o inglês. A página do PPGCC com os devidos acessos foi atualizada seguindo os
padrões definidos pela PRPG e pelo CEDECOM. 2.4) Solicitações de trocas de orientador:
o Colegiado referendou, por unanimidade, decisão da Coordenação quanto ao procedimento a ser
adotado para solicitações de trocas do orientador. Este procedimento, detalhado em email foi enviado, aos alunos e ao corpo docente do PPGCC: toda alteração deve ser precedida por conversas
com os orientadores envolvidos, e a solicitação de mudança de orientação deverá ser encaminhada
idealmente a partir do orientador atual; sendo enviada pelo aluno, a mensagem deve incluir todas
as partes envolvidas, permitindo que a Coordenação tenha a certeza da ciência do conhecimento
de todos. 3) Homologação do processo seletivo para o Mestrado, 1o . Semestre de 2017:
o Colegiado referendou, por unanimidade, o resultado do processo seletivo, sendo 50 candidatos
aprovados e 25 excedentes, com indicação de 23 bolsistas, conforme planilha, Anexo I desta ata.
A Coordenação informou que pretende discutir o peso atribuı́do às publicações, neste processo.
4) Reajuste da tabela CAPES para auxı́lio diário em viagens no paı́s e no exterior:
conforme determina a Portaria no. 132 de 18 de agosto de 2016, da Capes, estabelecendo o
Auxı́lio Diário para viagens no Paı́s e no exterior aos beneficiários dos Programas da CAPES e
seus convidados, e considerando a necessidade de padronizar e regulamentar o auxı́lio financeiro
diário para beneficiários dos Programas da CAPES, o valor do auxı́lio diário para participação em
atividades acadêmicas ou cientı́ficas no Paı́s será de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). 5) Oferta
de disciplinas para o DINTER para o 1o . Semestre de 2017: o Colegiado aprovou, por
unanimidade, a proposta de alocação de encargos didáticos para o 1o . Semestre de 2017 para o
convênio DINTER UFMG/UFMS, sendo: TECC: Nanocomputação - professor Omar Paranaı́ba
Vilela Neto, TECC: Computação Ubı́qua - professor Antonio Alfredo Ferreira Loureiro, TECC:
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Verificação Formal - professor Sérgio Vale Aguiar Campos, TECC: Design de Interação - professora Raquel Oliveira Prates. 6) Solicitação de análise sobre a disciplina de Escrita e
Apresentação de Artigos Cientı́ficos: o Colegiado analisou o pedido dos professores Clodoveu
Augusto Davis Júnior e Mirella Moura Moro, para oferta semestral, com 30 horas, com limitação
de 25 alunos na turma e integralização de dois créditos. O Colegiado aprovou, por unanimidade
a oferta. 7) Indicação de Comissão para critérios para ordenação de alunos que solicitam bolsa de estudos: o Colegiado aprovou, por unanimidade, as indicações dos professores
Fernando Magno Quintão, José Marcos Silva Nogueira e Wagner Meira Júnior. O texto preliminar da comissão será apresentado e discutido pelo Colegiado do Programa. 8) Homologação
da ata da defesa do projeto de tese do aluno Hudson Silva Borges, orientado pelo
professor Marco Túlio de Oliveira Valente: o Colegiado homologou por unanimidade. 9)
Parecer sobre o Reconhecimento do Titulo de Doutor do professor Fabrı́cio Murai
Ferreira: o Colegiado aprovou, por unanimidade, o parecer emitido pelo professor Ítalo Fernando
Scotá Cunha, para reconhecimento do diploma de Doctor of Philosophy, obtido na University of
Massachusetts Amherst - Estados Unidos, de interesse de Fabrı́cio Murai Ferreira, conforme regulamentação no Art. 3o. da Resolução Complementar 01/2007, aprovada pelo CEPE, com vistas à
aprovação em concurso público no DCC/UFMG. 10) Seleção Doutorado 2017: o Colegiado homologou, por unanimidade, o resultado da seleção ao doutorado, com o seguinte resultado: 10.1)
Johnatan Alves de Oliveira: reprovado - Orientador: Eduardo Magno Lopes Figueiredo; 10.2)
Racyus Delano Garcia Pacı́fico: aprovado - Orientador: Marcos Augusto Menezes Vieira. Para
o candidato aprovado, o Colegiado aprovou indicação de bolsas, confomre demanda existente, a
partir de março/2017.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada na reunião do dia 28 de
abril de 2017, vai assinada por mim e pelos seguintes membros presentes a essa reunião.
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