
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 03/2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dez horas, no 
Auditório V do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Campus 
Maracanã, ocorreu a terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação. Sob a presidência do coordenador do programa, 
Professor Eduardo Soares Ogasawara, e assessorados pelo técnico em assuntos 
educacionais e secretário da reunião, Fernando Santos Berçot, estiveram presentes os 
seguintes professores do PPCIC: Diego Barreto Haddad, Diego Nunes Brandão, Gustavo 
Guedes, Joel André Ferreira dos Santos, Julliany Brandão, Kele Teixeira Belloze, Laura 
Silva de Assis, Leonardo Silva de Lima e Raphael Carlos Santos Machado. Dando início 
aos trabalhos, o PRESIDENTE informou que o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação está 
criando regras para a inscrição dos discentes em disciplinas isoladas na instituição, 
recurso que, no seu entender, pode beneficiar o programa para integrar os alunos de 
graduação às atividades do mestrado. Em resposta a indagação do Professor HADDAD, o 
PRESIDENTE informou que as disciplinas eletivas da graduação podem ser ofertadas no 
mestrado, mas o professor deve cuidar para adotar critérios de avaliação diferenciados, 
e as disciplinas novas devem ser submetidas à aprovação do conselho competente. 
Discutiu-se, logo a seguir, a produção dos docentes que atuam em dois ou mais programas 
de pós-graduação no CEFET/RJ. O PRESIDENTE frisou que a produção dos referidos 
docentes, na área de Computação, só pode ser vinculada a um dos programas na Plataforma 
Sucupira, razão pela qual é importante incentivar a parceria entre colegas que atuam no 
mesmo programa, a fim de evitar que um dos cursos encontre-se na situação de não 
aproveitar a produção intelectual no cálculo de seus indicadores. Afirmou, ainda, ser 
necessário verificar a situação dos docentes colaboradores, a fim de verificar se a 
inclusão de professores nessa categoria é ou não benéfica ao programa. Em resposta a 
indagação da Professora LAURA, o PRESIDENTE informou que, para ser coorientador, o 
docente externo ao programa deve ser doutor e contar com a aprovação do colegiado. 
Lembrou, contudo, que o coorientador externo que desempenhar essa função 
recorrentemente será considerado docente colaborador para todos os efeitos. Concluídas 
as discussões sobre o tema, o PRESIDENTE pediu que os colegas apresentem, o quanto 
antes, sua demanda de aparelhos eletrodomésticos para o ambiente organizacional que 
ocupam, a fim de viabilizar a aquisição de refrigeradores, aparelhos de ar condicionado 
e outros equipamentos. E, passando de imediato ao tema das normas específicas para o 
desempenho dos discentes, o PRESIDENTE lembrou a todos que o colegiado decidiu que 
todos os mestrandos devem publicar um artigo acadêmico como condição necessária à 
marcação da defesa, bastando a aprovação do colegiado para autorizar a defesa dos 
mestrandos que apenas submeteram seu texto e aguardam a publicação. Tomando a palavra, 
o Professor JOEL informou que o PPCIC terá de elaborar uma classificação própria das 
publicações e conferências, a fim de incluir veículos ainda não avaliados pelo sistema 
Webqualis da CAPES. Concluídas as discussões sobre o assunto, passou-se de pronto ao 
tema do processo seletivo em andamento, e o PRESIDENTE lembrou ser necessário dar 
atenção à etapa de arguição, a fim de bem avaliar os candidatos e seus projetos. Sobre 
a elaboração do manual do aluno, o PRESIDENTE informou ter buscado a elaboração de um 
texto que remeta o leitor às informações disponíveis na página do PPCIC, e pediu que os 
colegas enviem suas sugestões de retificação. Discutiu-se, ainda, a utilização da 
plataforma de ensino oficial do programa, informando o PRESIDENTE que criará o acesso 
de todos os docentes e discentes ao moodle do PPCIC. Aproveitou, ainda, para lembrar 
ser muito importante planejar com antecedência a participação em eventos acadêmicos, 
contando com a verba dos grupos de pesquisa para o financiamento das viagens que 
possibilitarão a apresentação dos trabalhos. O PRESIDENTE, por fim, ainda sugeriu aos 
colegas algumas ferramentas que ajudam o pesquisador a escolher o veículo mais adequado 
para a submissão de seus artigos. Como não houvesse nada mais a discutir, encerrou-se a 
reunião às doze 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 nove de julho de dois mil e dezesseis.//  
 


