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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº.05/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Aos trinta de junho de dois mil e dezessete, às dez horas, 
na Sala “E-522”, do Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca, no Campus Maracanã, ocorreu a 
quinta 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, Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, 
Jorge Soares, Joel Santos, João Quadros, Kele Belloze, 
Raphael Machado. O presidente iniciou a reunião 
apresentando a ata de 26/05, a qual foi aprovada por 
unanimidade. 

Passando ao 1o item da pauta (Acompanhamento de rendimento 
discente no Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Computação). O Prof. Eduardo Ogasawara solicitou que os 
orientadores tenham atenção aos prazos de defesa da 
qualificação de mestrado dos respectivos discentes, 
observando que aqueles que iniciaram o curso em setembro de 
2016, precisam se matricular na disciplina de seminários 
para dissertação já no terceiro trimestre letivo de 2017. 
Além disso, salientou a importância do acompanhamento dos 
orientadores nos rendimentos dos respectivos alunos, 
observando que os bolsistas devem ter rendimento superior 
ao conceito B nas disciplinas e o não cumprimento desse 
requisito poderá resultar na perda da bolsa pelo discente. 
O prof. Ogasawara acrescentou que o rendimento dos alunos 
está sendo acompanhado pela secretaria da Pós-Graduação. 

Passando ao 2o item da pauta (Revisão das disciplinas 
básicas). O Prof. Eduardo Ogasawara explicou que levaria ao 
coordenador da área de Ciência da Computação (CC) da CAPES 
uma proposta de mudança nas disciplinas básicas do PPCIC 
para ampliar o leque de opções dos alunos por conta de 
algumas delas já terem sido feitos durante a graduação e 
ampliar a oferta ao longo do ano. O prof. Jorge Soares 
relatou sobre sua experiência com os alunos na disciplina 
básica de Banco de Dados. O prof. Raphael Machado sua 
experiência na disciplina básica de Análise e Projetos de 
Algoritmos. O prof. Eduardo Bezerra também questionou sobre 
o que deveria ser básico e acrescentou que deveriam existir 
disciplinas bem básicas de computação e matemática, 
enquanto as disciplinas de tópicos especiais deveriam ser 
utilizadas pelos orientadores para focar na tese dos 
alunos.  



2	
	

Passando ao 3o item da pauta (Equivalência da disciplina de 
Métodos Estatísticos do PPPRO com Métodos Estatísticos do 
PPCIC). O Prof. Eduardo Ogasawara relatou sobre a 
dificuldade apresentada pelos alunos na disciplina de 
Métodos Estatísticos do PPCIC. Dessa forma, sugeriu a 
equivalência da disciplina do PPPRO e PPCIC, a qual foi 
aprovada pela maioria com o voto de abstenção do prof. 
Diego Brandão.  

Passando ao 4o item da pauta (Análise de Propostas de 
Disciplinas de Tópicos Especiais em Mineração de Textos, 
Tópicos Especiais em Modelagem de Sistemas e Mineração de 
Processos). O presidente apresentou as ementas das 
disciplinas, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. 

Passando ao 5o item da pauta (Alteração de regulamento de 
lotação docente). O Prof. Eduardo Ogasawara apresentou as 
mudanças nos critérios de lotação docente. O prof. João 
Quadros salientou que tais critérios deveriam ser mais 
discutidos pelo CEFET-RJ. O prof. Eduardo Ogasawara 
acrescentou que, pela proposta, todos os docentes já 
credenciados em Programas de Pós-graduação, estarão 
automaticamente liberados para ministrar aulas e orientar 
alunos no programa. 

Passando ao 6o item da pauta (Assuntos gerais: Análise da 
produção da quadrienal 2017-2020 e Desligamento discente). 
O prof. Eduardo Ogasawara apresentou o rendimento da 
produção dos docentes até o mês de junho de 2017. Os profs. 
Eduardo Ogasawara e João Quadros questionaram a mudança do 
Qualis de algumas conferências. Os profs. Eduardo Ogasawara 
e Joel Santos informaram que levariam esses questionamentos 
para a reunião de coordenadores de pós-Graduação que 
ocorreria durante o Congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação na semana seguinte. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze minutos, 
o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião. Eu, Diego 
Brandão, secretário da reunião, lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim e pelo PRESIDENTE. Rio de Janeiro, 
trinta de junho de dois mil e dezessete//  

 

 

Eduardo Soares Ogasawara 
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