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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº.01/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Aos dez de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas, 
na Sala “E-516”, do Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca, no Campus Maracanã, ocorreu a 
primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação do ano, sob a 
presidência do Professor Doutor Eduardo Soares Ogasawara, 
com a presença dos Professores Doutores Diego Barreto 
Haddad, Diego Nunes Brandão, Eduardo Bezerra da Silva, 
Gustavo Paiva Guedes, Joel André Ferreira dos Santos, Jorge 
de Abreu Soares, Kele Teixeira Belloze, Leonardo Silva de 
Lima, Raphael Carlos Santos Machado. Dando início à pauta, 
o Senhor Presidente colocou em discussão a aprovação da ata 
da reunião anterior (ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Nº.02/2016), a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir 
foi apresentado a proposta de normativa para credenciamento 
e recredenciamento docente no programa. Também foi 
apresentada a alteração do regulamento geral do programa 
que passou a referenciar a normativa específica. Após 
exposição e revisão das características e objetivos da 
normativa, foi aberta a votação. Com exceção do Prof. 
Gustavo Guedes que se absteve, os demais docentes aprovaram 
a proposta. Na sequência, em função do documento de área 
indicar que o pesquisador que executa duas das três 
atividades em um ano (docência, (co)orientação e produção 
científica) é considerado docente colaborador naquele ano, 
também foi convencionado que apenas serão aceitas 
coorientações de docentes que potencialmente venham a se 
credenciar no programa. Esta convenção foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente colocou-
se em discussão a proposta de se trocar as notas de 
Pesquisa para Dissertação de S/I para A, B, C e D. Após 
exposição da necessidade, a proposta foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Na sequência foi 
colocado em pauta o planejamento para 2020. O planejamento 
inclui como meta principal a criação do doutorado. O 
coordenador do curso pediu autorização para explorar as 
possibilidades para alcançar o objetivo e apresentá-las ao 
colegiado em momento oportuno. A proposta foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. 

Assuntos Gerais: 

Melhoria de Qualidade de Preenchimento do Lattes: Foi 
indicado a necessidade da melhoria de qualidade de 
preenchimento do Lattes pelos docentes. Os nomes dos 
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periódicos ou conferências devem estar compatíveis com 
dados fornecidos pela CA da Computação. Artigos com DOI 
podem não trazer a informação correta e torna-se necessário 
conferir. As indicações de orientações de mestrado em 
andamento e finalizadas devem ser lançadas. Revisão de 
periódicos e comitê de programa de conferências e projetos 
com fomento aprovado. Disciplinas de tópicos especiais: Foi 
solicitado que os docentes preparem as suas respectivas 
disciplinas, caso julguem necessário para serem ofertadas 
no terceiro ou quarto trimestre. Pedidos de livros: Os 
pedidos de livros foram consolidados e ordenados segundo 
pedido do professor e diversidade de disciplinas. O mesmo 
deverá ser enviado ao Departamento de Pesquisa até o final 
de 11 de fevereiro. Convênios: Foi indicado que os 
convênios junto ao LNCC, LINEA e Fiocruz estão em andamento 
e que deverão se concretizar nos próximos meses. Processo 
seletivo: o Professor Joel Santos informou que os alunos 
que no processo seletivo estavam direcionados para outros 
professores, devido ao caso de ter extrapolado o número de 
vagas do professor orientador, foram registrados para o 
próprio professor orientador. O Professor Eduardo Ogasawara 
pediu mais cuidado no processo seletivo de forma aos 
professores que estão com muitos alunos repassarem alunos 
para outros professores que estão com pouco ou nenhuma 
orientação. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze minutos, 
o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião. Eu, Kele 
Belloze, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim e pelo PRESIDENTE. Rio de Janeiro, dez 
de fevereiro de dois mil e dezessete//  
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