
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 02/2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW 

DA FONSECA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas, 

na sala E-515 do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca, Campus Maracanã, realizou-se a segunda reunião ordinária do Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do CEFET/RJ. Sob a 

presidência do coordenador do PPGCC, Professor Eduardo Soares Ogasawara, e 

assessorados pelo técnico em assuntos educacionais e secretário da reunião, 

Fernando Santos Berçot, fizeram-se presentes os seguintes professores do 

programa: Diego Barreto Haddad, Diego Nunes Brandão, Eduardo Bezerra da Silva, 

Gustavo Guedes, Joel André Ferreira dos Santos, João Roberto de Toledo Quadros 

Jorge de Abreu Soares, Julliany Brandão, Kele Teixeira Belloze, Laura Silva de 

Assis, Leonardo Silva de Lima e Raphael Carlos Santos Machado. Dando início aos 

trabalhos, o PRESIDENTE apresentou a ata da reunião anterior, que foi aprovada 

por votação unânime e encaminhada para arquivamento. Passando de imediato ao 

segundo item da pauta, explicou aos colegas a necessidade de aprovar, no âmbito 

do programa, uma Comissão de Internacionalização, responsável pela tradução da 

página eletrônica do PPGCC, bem como pela elaboração e execução de ações que 

favoreçam a visibilidade do programa em nível internacional, tal como a 

participação em eventos acadêmicos no exterior e as parcerias com instituições 

europeias e norte-americanas. Os professores BEZERRA e JOEL logo se 

prontificaram a auxiliar o PRESIDENTE nos trabalhos da referida comissão. Em 

resposta a indagação formulada pelo Professor JORGE, o PRESIDENTE informou que 

o trabalho da comissão, nos primeiros passos, ficará concentrado no esforço de 

tradução da página, mas garantiu a coordenação já estabeleceu contato com a 

Assessoria de Convênios e Relações Internacionais do CEFET/RJ, com o intuito de 

firmar parcerias institucionais. Concluída a escolha dos membros, o PRESIDENTE 

achou por bem fazer algumas considerações sobre o trabalho da Comissão de 

Bolsas, apontando para a provável implementação de um sistema de cotas para o 

ingresso de discentes no programa. O terceiro item da pauta, relativo à 

ativação do programa, foi abordado logo a seguir. Explicou o PRESIDENTE que o 

programa já está cadastrado na Plataforma Sucupira da CAPES, mas permanece sob 

a forma de projeto, e a divulgação do primeiro edital de seleção está 

condicionada à liberação da CAPES para o início dos registros na Plataforma. 

Ainda a respeito do processo seletivo em elaboração, o PRESIDENTE informou a 

todos que a comissão de seleção será encaminhada à próxima reunião do Conselho 

de Pesquisa e Pós-Graduação, e pediu que um dos colegas se prontificasse a 

substituir, na função de suplente da referida comissão, a Professora JULLIANY, 

a qual, embora credenciada pelo programa, ainda não pode exercer todas as 

funções de docente por ser membro do quadro técnico-administrativo da 

instituição. A Professora KELE apresentou-se como voluntária para a suplência, 

e seu nome será encaminhado à aprovação do COPEP. Terminadas as deliberações, 

passou-se de imediato aos assuntos gerais. O PRESIDENTE achou importante 

reforçar o pedido para que os colegas manifestem interesse em ocupar os 

gabinetes de trabalho disponíveis no quinto andar do Bloco E. Achou opotuno, 

também, divulgar a Helidesign, competição universitária que tem suscitado o 

interesse de professores e alunos dos cursos de engenharia, e pediu que todos 

os docentes acessem o portal do programa e publiquem na página as informações 

que julgarem relevantes, cuidando apenas de informar as alterações à 

coordenação, de modo a permitir que as necessárias mudanças sejam efetuadas na 

Plataforma Sucupira. Sobre o tema da verba disponível para os gastos do 

programa, o PRESIDENTE frisou que os valores são pouco vultosos, e ressaltou a 

importância de dinamizar a atividade dos grupos de pesquisa ligados ao programa 

como estratégia para angariar recursos. E aproveitou o ensejo para alertar que 



os grupos de pesquisa serão, em breve, submetidos a novas regras ditadas pelo 

CNPq. Ainda na esteira dos assuntos gerais, o PRESIDENTE fez um breve relato da 

consultoria prestada na UERJ sobre a experiência de criação do Mestrado em 

Ciência da Computação. Apontou para a possível colaboração entre pesquisadores 

do CEFET/RJ e da universidade vizinha, ressaltando a importância de imitar o 

modelo de colaboração em equipe adotado pelos colegas da UERJ. Sobre os 

critérios de distribuições da verba disponível, informou o PRESIDENTE que a 

mesma está dividida igualmente entre recursos de diárias e passagens, apontando 

como prioritária a participação em eventos acadêmicos que culminem na 

publicação de artigos em veículos bem avaliados pelo Sistema Webqualis da 

CAPES. Em resposta a indagação formulada pelo Professor HADDAD, o PRESIDENTE 

também garantiu que os docentes terão liberdade para fixar o horário mais 

adequado para ministrar suas aulas, sugerindo a criação de uma planilha 

eletrônica de acesso comum para a elaboração do planejamento anual de 

disciplinas. O Professor HADDAD, retomando a palavra, achou importante informar 

que tenciona submeter a ajustes a ementa da cadeira de Métodos Estatísticos, e 

pediu aos colegas o envio de sugestões para serem incorporadas ao programa da 

disciplina. Por fim, o PRESIDENTE achou oportuno informar que está requisitando 

computadores novos para as atividades em andamento, e já disponibilizou 

dezesseis protocolos públicos para viabilizar o progresso das pesquisas. Como 

não houvesse nada mais a deliberar, encerrou-se a reunião às onze horas. Eu, 

Fernando Santos Berçot, técnico em assuntos educacionais e secretário da 

reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. Rio 

de Janeiro, vinte e quatro de junho de dois mil e dezesseis.//  

 


