Ata da reunião No. 505

1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Ata da 505a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação
Realizou-se aos vinte e seis do mês de maio de dois mil e dezessete, a quingentésima quinta 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, Fernando Magno
Quintão Pereira, Ítalo Fernando Scotá Cunha, Luiz Chaimowicz, Renato Assunção Martins e da
representante discente Evelin Carvalho Freire de Amorim. Aberta a reunião a Coordenadora do
Programa, professora Jussara Marques de Almeida Gonçalves, fez as seguintes comunicações aos
membros do Colegiados:
1) Documentos para análise pelo Colegiado: o Colegiado decidiu manter a limitação de
acesso dos documentos a serem analisados pelo Colegiado, procurando resguardar o aluno. A
Coordenação enviará mensagem aos professores explicando a necessidade de manter o sigilo em
alguns processos em tramitação. Considerando desenvolvimento do novo sistema para o programa
pelo Synergia, a Coordenação solicitará a possibilidade de resguardar o nome dos pareceristas
nas solicitações enviadas para análise. 1.1) Calendário Seleção Mestrado 2017/2: considerando datas divulgadas e cronograma de seleção, a documentação dos candidatos inscritos está
disponı́vel para avaliação pelos professores das áreas. 1.2) Calendário de Matrı́cula 2017/2:
o calendário de matrı́cula foi definido no Sistema Acadêmico e replicado para todos os alunos e
orientadores do programa. Os novos alunos farão matrı́cula no perı́odo de 14 a 18 de agosto.
O professor Dorgival Olavo Guedes Neto, Subcoordenador do Programa, enfatiza a necessidade de
recomendação para que os novos alunos cursem Estágio em Docência a partir do segundo semestre
do curso. A informação será repassada aos candidatos durante a aula inaugural. 1.3) Concessão
recursos custeio PROEX/CAPES: liberação de recursos da CAPES, nas rubricas de custeio
e PNPD respectivamente, R$ 69.447,03 e R$ 6.000,00 - recursos para o ano base de 2017, não
considerando os valores de bolsas inseridos no sistema SAC/CAPES, 49 bolsas de Doutorado e
50 bolsas de Mestrado. 1.4) Semana de Seminários: solicitação da representante discente
para revisão do formato do resumo para inscrição no evento. Trabalho e empenho por parte
dos alunos, e pouca participação por parte dos professores, retorno insuficiente para os trabalhos
de pesquisa. Ponderações dos alunos serão apresentadas ao Colegiado para conhecimento. 1.5)
Credenciamento PRPG: diligência enviada ao programa sobre a renovação do credenciamento
do professor Berthier Ribeiro Araújo Neto, será respondida pela Coordenação, enfatizando que a
participação docente no programa é motivo de interesse e uma grande referência para qualquer
curso de computação, o docente leciona e orienta alunos de mestrado e doutorado, mantendo a
qualidade e atratividade para sua linha de pesquisa. Em 2016, o professor Berthier figurou entre os
36 pesquisadores da UFMG (18 pertencentes aos departamentos do ICEx) listados entre os 3 mil
pesquisadores brasileiros mais citados. 2) Aprovação de ata: o Colegiado aprovou a ata da 504a
reunião do Colegiado para divulgação. 3) Prêmios CAPES e UFMG de Tese 2017: o Colegiado referendou a indicação da tese do aluno Tiago Oliveira Cunha, orientado pela professora Gisele
Lobo Pappa, intitulada Factors associated with weight change in social media: from correlations to
causal analyses, defendida em 19-12-2016, para concorrer aos respectivos prêmios intitucionais de
melhor tese na área de Ciência da Computação. 4) Oferta de disciplinas: o Colegiado aprovou,
a oferta das disciplinas pelas áreas do programa: (1) Sistemas de Computação, (2) Engenharia de
Software e Linguagens de Programação, (3) Gerenciamento de Dados e Informações, (4) Robótica,
Visão Computacional e Processamento Gráfico, (5) Inteligência Artificial, (6) Otimização, (7) Te-
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oria. O Colegiado solicita revisão da ementa e alteração do nome da disciplina apresentada pelo
professor Jeroen A.M. van de Graaf. A relação das disciplinas será encaminhada à Câmara Departamental para apreciação e aprovação. 5) Bolsa sanduı́che CNPq: liberação de anuência do
programa para submissão para os alunos Carlos Antônio Caetano Júnior e Iago Augusto de Carvalho,
o Colegiado não emitirá anuência para os alunos Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha e Thiago
Muniz Stehling, em razão da não conclusão da 1a etapa do exame de qualificação. 6) Abertura
de vagas para o ano de 2018: o Colegiado aprovou a solicitação de 40 vagas para o Doutorado,
50 vagas para o 1o semestre e 30 vagas para o 2o semeestre no Mestrado. A Coordenação realizará
os ajustes e formatação necessários considerando o Edital de Ações Afirmativas da UFMG para
o ano de 2018. 7) Aproveitamento de estudos: o Colegiado aprovou o aproveitamento de 10
(dez) créditos para a aluna Lidia Silva Ferreira, considerando disciplinas de pós-graduação cursadas
durante realização de intercâmbio, ainda na Graduação, e não contabilizadas para conclusão da
Graduação. 8) Auxı́lio financeiro: o Colegiado indeferiu a solicitação do aluno de Doutorado
Alex Guimarães Cardoso de Sá, orientado pela professora Gisele Lobo Pappa para participação no
workshop da conferencia GECCO’17, considerando as atuais diretrizes de aprovação apenas para
artigos nas trilhas principais. 9) Parecer projeto de dissertação: o Colegiado aprovou o parecer emitido sobre o projeto de dissertação do aluno de Mestrado Gustavo Vieira Machado, orientado
pelo professor Leonardo Barbosa e Oliveira. A ressubmissão da proposta deverá ocorrer no prazo de
30 dias a contar da comunicação. 10) Aprovações ad-referenda: o Colegiado referendou, por
unanimidade, as solicitações aprovadas. 10.1) Defesas de Dissertação de Mestrado: Mateus
Andrade Rezende, Mı́vian Marques Ferreira e Johnnatan Messias Peixoto Afonso, foram aprovadas
Comissão Examinadora, tı́tulo e data. 10.2) Defesas de Projeto de tese: Bruna Soares Peres
e Michel Melo da Silva. 10.3) Prorrogação de defesa Projeto de tese: Edward Jorge Yuri
Cayllahya Cahuina. 11) Seleção Doutorado para 2017: O Colegiado homologou, por unanimidade, o resultado da seleção ao doutorado, dos candidatos selecionados para essa avaliação,
tendo sido aprovados os candidatos: 11.1) Bruno Luan de Sousa - Orientadora: Mariza Andrade da
Silva Bigonha de Melo; 11.2) Igor Muzetti Pereira - Orientador: Eduardo Magno Lages Figueiredo;
11.3) Rafael Glater da Cruz Machado - Orientador: Rodrygo Luis Teodoro Santos. 11.4) O candidato Victor Miranda Rangel Silva - Orientador: Rodrygo Luis Teodoro Santos, não atingiu a nota
mı́nima para o ingresso. Para os candidatos aprovados, em condições de implementação de bolsas,
o Colegiado aprovou indicação de bolsas, conforme demanda existente, a partir de junho/2017,
com exceção para o candidato Buno Luan de Sousa, que terá a implementação após a defesa da
dissertação de mestrado.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada na reunião do dia 11
de agosto de 2017, vai assinada por mim e pelos seguintes membros presentes a essa reunião.
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