ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº.02/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

Aos vinte e quatro de março 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 segunda reunião ordinária do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob a
presidência do Professor Doutor Eduardo Ogasawara, dos
Professores Doutores Diego Brandão, Eduardo Bezerra,
Gustavo Guedes, João Quadros, Joel Santos, Kele Belloze,
Laura Assis, Raphael Machado e da Representante Discente
Rebecca Salles.
O presidente iniciou
trabalhar na execução
por Diego Brandão,
(Presidente), Gustavo

a reunião formando a comissão para
do POSCOMP 2017. A comissão é formada
Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara
Guedes, Joel Santos e Kele Belloze.

O presidente apontou a necessidade e importância de se
formar uma comissão para Plano Nacional de Pós-Doutorado. A
partir de junho o PPCIC pode abrir chamadas para inclusão
de pesquisadores POSDOC para compor o programa. A ideia é
que docentes se organizem para escrever um edital focado no
apoio a um projeto de pesquisa que tenha, pelo menos, três
docentes. O pesquisador POSDOC ficará um ano no programa,
prorrogável por mais um ano, apoiando a produção dos
docentes do projeto. Em alguma reunião subsequente será
formada a comissão para escrever o projeto para 2018.
O presidente passou ao terceiro item da pauta "Aprovação de
Ementa de Tópicos Especiais em Multimídia". O Prof. Joel
Santos apresentou a ementa da disciplina e seu objetivo. A
proposta foi aprovada no colegiado tendo cinco (Joel
Santos, Kele Belloze, Laura Assis, Diego Brandão, Eduardo
Ogasawara) votos a favor e uma abstenção do Prof. João
Quadros.
Passado ao item da pauta "Alterações no processo seletivo",
o Prof. Joel Santos apresentou o relatório da Comissão de
Seleção contendo alguns relatos sobre o processo seletivo e
sugestões de alteração.
•

O primeiro ponto abordado foi quanto a mudança da
Profa. Laura Assis para membro suplente da comissão de
seleção e da Profa. Kele Belloze para membro titular,
sendo aprovado por unanimidade.
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•

O segundo ponto foi quanto a alteração do texto do
artigo I.1 do Edital de Seleção que versa sobre as
áreas aceitas, o novo texto foi aprovado com cinco
(Joel, Kele, Laura, João, Eduardo) votos a favor e uma
abstenção do Prof. Diego Brandão.

•

O terceiro ponto foi sobre a utilização da ficha de
inscrição somente via o site do programa, sendo
aprovado por unanimidade.

•

O quarto ponto foi sobre a possibilidade de inscrição
dos
candidatos
via
SEDEX,
também
aprovado
por
unanimidade.

•

O quinto ponto abordado foi a retirada da taxa de
inscrição do edital, também aprovado por unanimidade.

•

O sexto ponto foi a retirada da oferta de cotas no
edital, visto a pouca demanda para tal oferta. A
retirada das cotas foi aprovada por unanimidade,
condicionada ao programa manter um histórico de
demandas de cota na seleções futuras. Caso seja
observado que tenha havido prejuízo a um possível
candidato via cota em algum processo de seleção
futuro, a oferta de cotas será restabelecida.

•

O sétimo ponto foi relativo a mudanças na primeira
etapa do processo seletivo, retirando a prova de
redação e tornando as provas de inglês e base
computacional eliminatórias e não classificatórias. Os
candidatos que tiverem feitos o Toefl, respectivamente
Poscomp, nos últimos três anos poderão ser isentados
das
provas
de
inglês
e
base
computacional,
respectivamente. Para a isenção o candidato deverá ter
nota acima da média no Poscomp e acertar acima de 50%
do Toefl. A proposta foi aprovada por unanimidade.

•

O oitavo ponto foi sobre a separação em duas etapas,
da análise curricular e arguição, sendo aprovada por
unanimidade.

•

O nono ponto foi sobre a inclusão de um item no plano
dos candidatos indicando a aceitação de remanejamento
ou não. A proposta foi rejeitada pelo colegiado, tendo
um voto a favor (Raphael Machado) e seis contra (Joel
Santos, João Quadro, Kele Belloze, Laura Assis, Diego
Brandão, Eduardo Ogasawara). Em seu lugar, foi
proposto que o candidato indique três professores, em
ordem de preferência. Ainda, os candidatos deverão
solicitar uma carta de anuência dos professores
listados, indicando que entrou em contato com o
professor antes de entregar o plano de estudos. Será
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também retirado do edital de seleção o texto que
indica que a banca poderá remanejar candidatos entre
professores. As três propostas elaboradas foram
aceitas pode unanimidade.
A seguir foi colocado em pauta a possibilidade de organizar
o próximo LAWCG. A ideia era que os docentes da linha de
Métodos ficassem responsáveis por organizar o evento, em
especial: Raphael Machado, Diego Brandão, Laura Assis, como
apoio também do Prof. Pedro Silva (DEPIN). Os coordenadores
do Programa também irão apoiar em tarefas administrativas.

Assuntos Gerais:
O Professor Joel informou sobre o processo o Seminário da
EIC, onde os alunos do programa podem apresentar o
andamento dos seus trabalhos e receberem recomendações dos
professores. Foi pedido aos professores que recomendem aos
seus alunos a apresentação no seminário.
O Professor Joel Santos informou aos demais professores que
atentem ao prazo para defesa de proposta de dissertação dos
seus orientados.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze
o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião.
Santos, secretário da reunião, lavrei a presente
vai assinada por mim e pelo PRESIDENTE. Rio de
vinte e quatro de março de dois mil e dezessete//

minutos,
Eu, Joel
ata, que
Janeiro,

Eduardo Soares Ogasawara

Joel Santos

PRESIDENTE

SECRETÁRIO DA REUNIÃO
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