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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Ata da 502a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação

Realizou-se aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, a quingentésima se-
gunda 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, Ge-

raldo Robson Mateus, Gisele Lobo Pappa, Ítalo Fernando Scotá Cunha e William Robson Schwartz

e do representante discente Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha. Aberta a reunião foram
tratados os seguintes assuntos: 1) Consultas e comunicações: A Coordenadora do Colegiado,
professora Jussara Marques de Almeida Gonçalves, fez as seguintes consultas e comunicações aos
membros do Colegiado: 1.1) Desenvolvimento do novo sistema do PPGCC: considerando
financiamento da Chefia do DCC em colaboração com o Synergia, ocorreu um encontro de três
dias para definição da plataforma inicial para o novo sistema para o PPGCC, com previsão para
ińıcio do desenvolvimento a partir de fevereiro de 2017. O encontro teve como objetivo a definição
da visão do produto, percepção das funcionalidades para desenvolvimento. 1.2) Calendário de
atividades do relatório Sucupira/CAPES 2016: conforme of́ıcio 10/2016 DAV/CAPES, o
prazo limite para envio do Relatório de Coleta de Dados 2016 será em 10 de março de 2017. A
Coordenação em conjunto com a Secretaria está empenhada na conclusão do relatório a partir dos
dados coletados e atualização dos curŕıculos Lattes no CNPq. 1.3) Calendário de matŕıculas
PPGCC 2017/1: o calendário de matŕıcula foi divulgado para os alunos e para os professores
do programa, sendo ińıcio do processo em 19-12-2016 e término com aprovação pela Secretaria do
Programa em 13-02-2017. 2) Composição das bancas examinadoras: será enviado aos do-
centes do PPGCC mensagem alertando sobre a composição de bancas examinadoras de Mestrado
e Doutorado, que com frequência maior que a desejada são compostas por membros somente do
DCC, ou muitas vezes membros do mesmo grupo de pesquisa. A Coordenação enviará mensagem
com a orientação de que as mesmas tenham, sempre que posśıvel, maior diversidade, idealmente
contendo membros externos ao programa. 3) Homologação da ata da defesa do projeto de
tese: o Colegiado homologou, por unanimidade, a ata da defesa do aluno David Julián Saldaña

Santacruz, orientado pelo professor Mario Fernando Montenegro Campos. A defesa ocorreu em
15/12/2016. 4) Homologação dos pareceristas externos, indicados pelos orientadores
para termo de seleção da quota adicional ao programa PDSE/CAPES: o Colegiado
homologou, por unamidade, as indicações, sendo: Keiller Nogueira: professor Ricardo da Silva
Torres/IC-Unicamp; Filipe Nunes Ribeiro: professor Altigran Soares da Silva/UFAM; Raphael Fi-
lipe de Carvalho Prates: professor David Menotti/UFPR; Guilherme Oliveira Campos: professor
André Ponce Carvalho/ICMC-USP. 5) Solicitações de bolsas de estudos: o Colegiado homo-
logou, por unanimidade, implementação de bolsas de estudos de mestrado para os alunos Edson

Barbosa Duarte, orientado pelo professor Clodoveu Augusto Davis Júnior e Vińıcius Silva Barros,
orientado pelo professor Marcos Augusto Menezes Vieira. As implementações serão solicitadas a
partir de 01-03-2017. 6) Novo Calendário da UFMG - Retorno das atividades UFMG: o
Colegiado aprovou, por unanimidade, o calendário com alterações para o segundo peŕıodo letivo de
2016, aprovado pelo CEPE e pelo Conselho Universitário, com retomada das atiidades referente
ao 2o. Peŕıodo letivo, após interrupção, no dia 19-12-2016. 7) Seleção Doutorado 2017: o
Colegiado homologou, por unanimidade, o resultado da seleção ao doutorado, com o seguinte re-
sultado: 7.1) Geraldo Ribeiro Franciscani Júnior - Aprovado, sem bolsa de estudos - Orientadora:
Raquel Cardoso de Melo Minardi.
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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.

Sônia Lúcia Borges Vaz de Melo Jussara Marques de Almeida Gonçalves
Secretária Coordenadora
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William Robson Schwartz

Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha


