


                
O CACIC

O Centro Acadêmico de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Ouro Preto (CACIC) é uma entidade 

sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária, livre e 
independente que tem por objetivo representar os estudantes de 
Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto 

em tudo que for cabível e legítimo, em todas as instâncias 
acadêmicas. 



             Principais funções do CACIC
*Auxiliar os alunos em suas dificuldades durante o curso; 
*Manter os alunos informados sobre o que está acontecendo 
dentro da universidade; 
*Organizar atividades acadêmicas extra-curriculares como 
debates, discussões, palestras, semanas temáticas, minicursos, 
entre outras; 
*Promover uma melhor integração entre os alunos; 
*Defender os direitos e interesses dos estudantes;



Membros
● Paulo Carneiro (Bocóh) -Presidente
● André Brito (GelaPé) -Vice Presidente
● Daniel Keoma (Madruguinha) - 1º Tesoureiro
● Mateus Freire (Freada) -2º Tesoureiro
● Danilo Machado - Diretor de Relações Publicas
● Luiz Walber (Gordo) - Diretor de Eventos
● Ivan Marçal (Jesus) - Vice-Diretor de Relações 

Publicas
● Carolina Cuba (Carol) - 1ª Secretaria
● Murilo Ferrarezi (Vermêi) - 2º Secretario



Contato

Email:
cacic.decom@gmail.com

Onde nos encontrar?
ICEB ao lado da cantina



Localização
O departamento de Ciências da computação fica localizado no 

ICEB(Instituto de Ciências Exatas e Biológicas).
Neste prédio está localizado o CACIC assim como as salas 

dos professores, secretaria do DECOM, laboratórios e salas de 
aula. 
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Grade Curricular

A ementa e horário das disciplinas pode ser vista no 
link: 

http://www.decom.ufop.br/decom/disciplina/horarios/2014-2



Laboratórios e Pesquisa



Laboratórios e Pesquisa

* TerraLab - Laboratório Temático em Simulação e Geoprocessamento;
*GOAL -Laboratório Temático em Otimização;
*iMobilis - Laboratório Temático em Computação Móvel;
*GAID - Laboratório Temático em Análise de Dados;
*Lasca - Laboratório Temático em Sistemas de Computação
*Idealize - Laboratório Temático em Inteligência Computacional Aplicada
*LaPDI - Laboratório Temátio em Processamento de Imagens



Laboratórios e Pesquisa

As paginas e descrições dos laboratórios podem ser vistos no link:

http://www.decom.ufop.br/decom/pesquisa/labs/ 



Assistência estudantil

Os programas de assistência estudantil são atividades continuadas que visam 
melhoria da vida acadêmica dos estudantes de graduação e pós-graduação da UFOP, na 

modalidade presencial;
 

 

 

   



Objetivos da Assistência Estudantil
- Equalizar oportunidades  aos estudantes  em condições socioeconômicas 
desfavoráveis;
- Viabilizar acesso de cunho psicossocial e socioeducativo que visem sua integração à 
vida universitária;
- Proporcionar ao estudante de baixa renda condições de acesso e permanência a uma 
formação técnico científica, humana e cidadã de qualidade;
- Promover  a redução de evasão e da retenção escolar, principalmente quando 
determinadas pro fatores socioeconômicos;
- Primar o respeito aos padrões técnicos, pela eficiência e celeridade nas execuções e 
avaliações;
- Zelar pela transparência na utilização dos recursos e critérios de atendimento;
- Equalizar oportunidades aos estudantes em condições socioeconômicas desfavoráveis;



Assistência estudantil
Mais informações e cadastro para bolsas e alojamento no site da 

PRACE

http://www.prace.ufop.br/
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Telefones Úteis
Seção de Ensino(ICEB):
Maria da Conceição 
Jesus
(31) 3559-1337

Secretaria DECOM
(31)3559-1692

PROGRAD(Atendimento Geral):
(31) 3559-1324



Professores chefe do departamento 
e colegiado

Chefe do Colegiado: Joubert de Castro Lima
Contato email: joubertlima@gmail.com

tel: (31) 3559 1692.
SALA 15 (ICEB III) - DECOM -UFOP

Chefe do Departamento: Álvaro Guarda
Contato email: guarda@iceb.ufop.br

Tel: (31) 3559 1373

SALA 18 (ICEB III) - DECOM -UFOP




