
1	
	

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 05/2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

 

Aos vinte e cinco de novembro de dois mil e dezesseis, às 
dez horas e quinze minutos, na Sala “E-513”, do Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, no 
Campus Maracanã, ocorreu a sexta reunião ordinária do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação, sob a presidência do Professor Doutor Eduardo 
Soares Ogasawara, dos Professores Doutores Diego Barreto 
Haddad, Diego Nunes Brandão, Eduardo Bezerra da Silva, João 
Roberto de Toledo Quadros, Joel André Ferreira dos Santos, 
Jorge de Abreu Soares, Kele Teixeira Beloze, Raphael 
Cardoso dos Santos Machado, e da representante dos 
discentes, a Sr.ª Rebecca Pontes Salles. Dando início à 
ordem da pauta, o Senhor Presidente colocou em discussão as 
seguintes matérias: 1-Aprovação das Atas anteriores - 
Aprovados, por unanimidade, todos os assuntos debatidos nas 
Atas anteriores. 2-Comissão para atualização da norma do 
programa e de bolsas. O senhor Presidente ressaltou que 
será criada uma Comissão para atualização das “Normas para 
o programa de pós-graduação stricto sensu em ciência da 
computação”, aprovada pelo COPEP em 01 de setembro de 2016, 
e das “Normas para concessão de bolsas dos programas de 
pós-graduação stricto sensu do CEFET/RJ”, de 24 de 
fevereiro de 2011 visando a inclusão nestas normas das 
decisões da última reunião quanto a representação discente. 
Havendo o Professor Jorge de Abreu Soares se habilitado 
como responsável para formar e coordenar essa Comissão, o 
que foi aprovado por todos. 3-Atualização dos textos em 
inglês. O Senhor Presidente orientou os presentes a 
traduzirem para a Língua Inglesa todos os conteúdos 
inseridos na “homepage” do Programa, bem como a atualizarem 
os textos que já foram transladados, informando, que após o 
término, irá comunicar o fato ao COPEP. 4- Atualização do 
Sucupira. O Senhor Presidente salientou a todos que o 
preenchimento da plataforma Sucupira demandará energia nos 
próximos dois meses. 5- Participação do Professor Jorge de 
Abreu Soares como membro do corpo permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UERJ. Por 
unanimidade, foi aprovada a participação do Professor 
Doutor Jorge de Abreu Soares como membro do corpo 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da UERJ, após o mesmo explanar seu interesse 
nesta ocupação. 6- Troca de trimestres de algumas 
disciplinas. Após serem questionados pelo Senhor 
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Presidente, alguns professores informaram que já 
realizaram, entre si, permutas das disciplinas que iriam 
ministrar no primeiro trimestre do ano vindouro, com as do 
segundo trimestre, e vice-versa, como havia sido decidido 
na quinta Reunião. 7- Análise da produção e dos currículos 
late. O Senhor Presidente procedeu a uma detalhada análise 
da importância de a produção do corpo docente e da 
atualização do currículo lates, pedindo a todos os 
professores que realizassem uma autoanálise sobre o 
assunto, fazendo alusão aos seguintes tópicos: “Conceitos 
futuros”, “rede de colaboração”, “h-index”, “mundo real”, 
“métricas de produção”, “trava de colaboração”, “critérios 
para recredenciamento” e “critérios para proposta de 
credenciamento”. 8- Assuntos Gerais. Apesar de o Senhor 
Presidente ficar de suscitar sobre o “processo seletivo” e 
os “workshops temáticos”, esses assuntos ficaram para ser 
debatidos nas próximas reuniões. Nada mais havendo a 
tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a 
Reunião, da qual eu, Fernando Eduardo Magliano de Toledo, Auxiliar em 
Administração e Secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que vai 
assinada por mim e pelo PRESIDENTE. Rio de Janeiro, vinte e cinco 
de novembro de dois mil e dezesseis //  
	


