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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº.04/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Aos vinte e seis de maio 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 quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob a 

presidência do Professor Eduardo Ogasawara, com 

participação dos Professores Diego Brandão, Diego Haddad, 

Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, Jorge Soares, Joel Santos, 

Laura Assis, Leonardo Lima, Raphael Machado. O presidente 

iniciou a reunião apresentando a ata de 28/04, a qual foi 

aprovada por unanimidade. 

Passando ao 1o item da pauta (Normativa Específica para 

Concessão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Ciência 

da Computação). O Prof. Joel Santos apresentou uma visão 

geral da norma que define os procedimentos de cálculos da 

nota dos discentes para classificação dos discentes que 

demandam bolsa do programa. O Prof. Jorge Soares fez a 

consideração sobre a norma proposta. O Prof. Eduardo 

Ogasawara propôs que fosse feita uma aprovação pró-tempore 

e que o colegiado avaliasse a sugestão do Prof. Jorge 

Soares, que propõe um balanço entre novos alunos versus 

alunos já cursando, visando uma nova versão da normativa. 

Todos os presentes votaram a favor, com uma abstenção do 

Prof. Diego Brandão. 

Passando ao 2o item da pauta (Orientações para 

preenchimento do Lattes/Sucupira). O Prof. Joel Santos 

mencionou o documento com orientações sobre preenchimento 

do Lattes. Mencionou sobre a importância do preenchimento 

correto do Lattes. Mencionou que muitos editais internos 

estão passando a usar procedimentos automáticos de extração 

de informações da plataforma Lattes. Mencionou que devemos 

considerar a nomenclatura que consta na planilha do Qualis. 

O Prof. Joel Santos também recomendou que fosse registrado 

no Lattes produtos de software. O Prof. Eduardo Ogasawara 

mencionou que, para fins de avaliação no CA de Computação, 

cada programa de pós-graduação deve ter no mínimo cinco 

produtos de software por ano. O Prof. Joel Santos também 

mencionou a utilidade de lançar mão do dicionário de 

coautores disponível na plataforma Lattes. 

Passando ao 3o item da pauta (Acompanhamento de rendimento 

de bolsistas). O Prof. Joel Santos mencionou a importância 

de cada docente seguir de perto a vida acadêmica de seus 
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orientados que sejam bolsistas, particularmente em relação 

aos conceitos que o aluno recebe em disciplinas cursadas. 

Mencionou que o CRA desses alunos bolsistas ter que ser 

mantido acima de 2 e que esses alunos não podem ter notas D 

ou N. Mencionou também que a comissão de bolsas faz uma 

reavaliação de bolsas a cada trimestre. Mencionou ainda que 

os orientadores podem solicitar a retirada da bolsa de um 

de seus orientados. O Prof. Eduardo Ogasawara mencionou que 

a comunicação entre docentes tem que melhorar, no sentido 

avaliar os discentes do programa de forma consistente. 

Passando ao 4o item da pauta (Acompanhamento de candidatos 

a bolsa). O Prof. Joel Santos solicitou que os docentes 

verifiquem com cada um de seus orientados se eles desejam 

se candidatar a bolsa. Solicitou também que cada docente 

acompanhe e verifique, na ficha de inscrição em disciplinas 

de cada trimestre, se seus respectivos orientados 

entregaram a documentação de pedido de bolsa dentro do 

prazo. Foram apresentadas ainda as regras para que um 

discente receba bolsa do programa. 

Passando ao 5o item da pauta (Limites do trimestre letivo). 

O Prof. Joel Santos solicitou aos docentes que evitassem 

estender o período de aulas para além do período 

regulamentar do trimestre. Comentou que isso tem gerado 

impactos nas atividades do semestre letivo seguinte e nas 

atividades da comissão de bolsas. 

Passando ao 6o item da pauta (Acompanhamento de rendimento 

das turmas). O Prof. Eduardo Ogasawara apresentou noções 

gerais acerca dos impactos do lançamento de conceitos 

baixos sobre a vida acadêmica do discente. Comentou que irá 

convocar docentes para reconsiderar em conjunto as ações 

para melhorar o processo de avaliação. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, 

o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião. Eu, 

Eduardo Bezerra, secretário da reunião, lavrei a presente 

ata, que vai assinada por mim e pelo PRESIDENTE. Rio de 

Janeiro, vinte e seis de maio de dois mil e dezessete//  
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