ATA DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS Nº.11-17/2017 DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
Aos vinte e sete de outubro 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 décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima
quinta, décima sexta e décima sétima reuniões extraordinárias do Colegiado do Programa de PósGraduação em Ciência da Computação, sob a presidência do Professor Eduardo Ogasawara, com
participação dos Professores Diego Brandão, Diego Haddad, Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes,
João Quadros, Joel Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Leonardo Lima, Raphael
Machado.
Reunião 11/2017 – 10h
Item de pauta: Comissões de alteração do regulamento do programa, comissão de seleção e de
credenciamento de docentes.
Os docentes foram distribuídos nas seguintes comissões:
1. Comissão de bolsas
o Joel André Ferreira dos Santos (presidente), João Roberto de Toledo Quadros,
Eduardo Soares Ogasawara, Leonardo Lima, Raphael Abreu (discente)
2. Comissão de seleção
o Joel André Ferreira dos Santos (presidente), Diego Barreto Haddad, Diego Brandão,
Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, Raphael Machado
3. Comissão de credenciamento
o Eduardo Ogasawara (presidente), Gustavo Guedes, Joel André Ferreira dos Santos e
Raphael Machado
As composições das comissões foi colocada em votação e foram aprovadas por unanimidade.
Reunião 12/2017 – 10h10
Item de pauta: Calendário de reuniões ordinárias do PPCIC para 2018
o
o
o
o
o
o
o
o
o

19 de janeiro
2 de fevereiro
23 de março
27 de abril
8 de junho
10 de agosto
21 de setembro
26 de outubro
30 de novembro

O calendário foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Reunião 13/2017 – 10h15min
Item de pauta: Análise do PPCIC na avaliação da Quadrienal 2017
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A avaliação do programa foi apresentada e analisada junto aos docentes. Foi deliberado que ações
deveriam ser feitas no processo seletivo de discente, regulamento de credenciamento de docentes
para que a criação do doutorado seja viabilizada na próxima avaliação quadrienal.
As deliberações foram colocadas e votação e aprovadas por unanimidade
Reunião 14/2017 – 10h45min
Item de pauta: Aprovação do novo regulamento do programa, Normativa Específica de Produção
Intelectual Discente do Curso de Mestrado em Ciência da Computação e Normativa Específica de
Credenciamento e Recredenciamento Docente do Curso de Mestrado em Ciência da Computação
em função do regulamento geral dos PPGSS.
Os regulamentos foram apresentados. As dúvidas potenciais foram esclarecidas e ajustes textuais
foram realizadas. Os regulamentos foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.
Reunião 15/2017 – 11h20min
Item de pauta: Aprovação do trabalho feito pela comissão de alteração das descrições na página para
linha Algoritmos, Otimização e Modelagem Computacional.
A comissão de alteração disse que faltavam alguns pontos para ajudar e pediu mais tempo para
concluir os trabalhos.
Reunião 16/2017 – 11h30min
Item de pauta: Aprovação do projeto de Pos Doc.
O projeto para solicitação de vagas para estágio em PosDoc foi apresentado. Na presença de um
próximo edital, a proposta é que o projeto seja submetido pelo programa. O projeto foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade.
Reunião 17/2017 – 11h40min
Item de pauta: Indicação do PPCIC nomes para o CA de Computação.
Foi apresentada a importância da indicação. A planilha com os nomes dos bolsistas de produtividade
em pesquisa em computação nível 1A e 1B será enviada por e-mail a todos os docentes e cada
docente deverá indicar cinco discentes. Os mais votados serão indicados pelo programa.
Tal procedimento 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
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