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ATA DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS Nº.04-10/2017 DO COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Aos vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Reunião da Diretoria 

de Pesquisa do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, no Campus 

Maracanã, ocorreram a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima reuniões extraordinárias 

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, João Quadros, Joel Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Leonardo 

Lima, Raphael Machado.  

Reunião 04/2017 – 10h 

Item de pauta: projeto base para disponibilização para os candidatos do PPCIC 

O documento base para que o candidato elabore o seu projeto de pesquisa foi discutido e refinado. A 

versão foi colocada no site do programa juntamente com os demais documentos referentes ao 

processo seletivo.  

As alterações foram aprovadas por unanimidade. 

Reunião 05/2017 – 10h45min 

Item de pauta: Análise preliminar do PPCIC na avaliação da Quadrienal 2017 

A avaliação do programa foi preliminarmente apresentada aos docentes, que dela tomaram 

ciência. Foi deliberado que a análise deveria ser apresentada de modo mais aprofundado na 

próxima reunião.  

Reunião 06/2017 – 11h 

Item de pauta: Comissões de alteração do regulamento do programa, comissão de seleção e de 

credenciamento de docentes. 

Foi deliberado que uma primeira composição seria circulada por e-mail e que as comissões seriam 

formalizadas na reunião seguinte.  

Reunião 07/2017 – 11h05min 

Item de pauta: Troca de orientador do discente Alexandre Martins da cunha de Jorge Abreu Soares 

para Gustavo Paiva Guedes. 

O pedido havia sido encaminhado pelo discente e ambos docentes (atual orientador e próximo 

orientador) estavam de acordo com a troca. O pedido foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. 

Reunião 08/2017 – 11h10min 

Item de pauta: Estabelecimento dos critérios das pontuações da segunda etapa do processo seletivo. 
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A comissão de seleção apresentou os critérios objetivos e mapeamento das notas em conceitos. Após 

as discussões e incorporações de sugestões dos membros de colegiado, os critérios foram refinados 

de modo a serem utilizados na segunda etapa do processo seletivo. Os critérios foram aprovados por 

unanimidade. 

Reunião 09/2017 – 11h40min 

Item de pauta: Aprovação das disciplinas de tópicos especiais das linhas de Gerência de Dados e 

Aplicações e de Algoritmos, Otimização e Modelagem Computacional. 

Foram apresentadas e colocadas em votação as ementas das disciplinas Tópicos Especiais em 

Algoritmos, Tópicos Especiais em Gerencia de Dados, Tópicos Especiais em Inteligencia 

Computacional, Tópicos Especiais em Modelagem, Tópicos Especiais em Otimização. As 

disciplinas foram aprovadas por unanimidade. 

Reunião 10/2017 – 11h50min 

Item de pauta: Desligamento do discente Adalberto Mineiro de Andrade, a pedido do discente.  

O pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, às 12h, o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a 

presente ata, que vai assinada por mim. Rio de Janeiro, vinte e nove de setembro de dois mil e 

dezessete//  

 

 

Eduardo Soares Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 

 


