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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Ao primeiro de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Reuniões da 

Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação (DIPPG), do Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), no Campus Maracanã, ocorreu a sétima 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, João Quadros, Jorge Soares, Joel Santos, 

Kele Belloze, Laura Assis, Leonardo Lima, Raphael Machado, discente Alexandre da Cunha e 

Professores convidados Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho. O presidente iniciou a reunião 

apresentando as atas das reuniões extraordinárias ocorridas nos dias 29/09 e 27/10, as quais 

foram aprovadas por unanimidade.  

Passando-se ao 2º item (Aprovação do Regulamento do PPCIC). O presidente apresentou as 

mudanças no regulamento requisitadas pelo COPEP, explicando o motivo das mudanças no 

regulamento. A alteração foi aprovada por unanimidade.  

Passando-se ao 3º item (Credenciamento de Docentes Colaboradores). Foram recebidas três 

candidaturas: Pedro Gonzalez, Rafaelli Coutinho e Luís Tarrataca. A comissão de 

credenciamento julgou o mérito dos projetos. Todos os projetos submetidos eram aderentes e 

relevantes. No quesito de pontuação, a comissão deferiu a candidatura de Pedro Gonzalez e 

Rafaelli Coutinho e indeferiu a candidatura do Prof. Luís Tarrataca por conta da pontuação no 

período de 2014-2017. As indicações da comissão foram colocadas em votação e aprovadas por 

unanimidade.  

Passando-se ao 4º item (Descredenciamento de docentes). Excetuando-se os docentes Jorge 

Soares e Kele Belloze, que terão um prazo maior para envio da documentação por conta da 

avaliação do MEC nos cursos de graduação coordenados por eles, todos os docentes enviaram a 

documentação anual necessária no prazo. Tal situação incorreu na não necessidade de se 

deliberar nada a respeito.  

Passando-se ao 5º item (Definição de grade horários). A grade de horários foi revisitada pelos 

docentes e harmonizada visando mais bem atender os discentes. A alocação foi distribuída e 

divulgada no site. Finalmente, também foi indicado que a disciplina de Mineração de Dados 

será ministrada em inglês visando mais uma ação de internacionalização. Não foi necessário 

realizar votação para se solucionar o problema. 

Passando-se ao 6º item (Condução de seminários), a condução dos seminários passou a ser 

atribuição do Prof. Pedro Gonzalez. Foi também solicitado que, pelo menos uma vez por mês, 

os docentes devem ajudar a composição de bancas para arguição das palestras realizadas nos 

seminários.  Os docentes Diego Brandão, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara e Gustavo 

Guedes se comprometeram a participar uma vez por mês do seminário. 

Passando-se ao 7º item (Mudança do texto da linha de Algoritmos, Otimização e 

Modelagem Computacional), o presidente da comissão informou que havia finalizado os 

trabalhos nas versões em português e inglês da página. O coordenador sinalizou a concordância, 

agradeceu o trabalho e desfez a comissão.  
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Passando-se ao 8º item, considerações sobre a seleção de 2018, o Prof. Joel expôs os principais 

problemas e desafios enfrentados nos processos atuais e informou que ações foram realizadas 

visando corrigir os problemas observados para os próximos editais.  

Passando-se ao 9º item, edital de seleção, foi feita uma exposição pelo Prof. Joel Santos do novo 

edital de seleção e edital complementar. Foi indicado uma mudança de que a principal seleção 

do PPCIC será feita no começo do ano, sendo as demais menores usando provas externas 

(Poscomp, Enade, Toefl etc). Foram feitas alterações estruturais para serem exploradas no 

próximo edital e revisto a efetividade delas nos demais editais, dentre as quais, destacam-se: 

submissão da Proposta de Pesquisa no ato da inscrição no processo seletivo; divulgar um 

calendário com uma reunião geral e reuniões individualizadas com os candidatos durante o 

período de inscrição; permitir a indicação de segunda e terceira opção de orientador, sendo que 

a proposta submetida pelos candidatos deverão ser aderentes somente a sua primeira opção, 

sendo que em caso de aprovação do candidato para a vaga de sua segunda/terceira opção, o 

mesmo deverá se adequar aos projetos de pesquisa do orientador para o qual foi selecionado; 

aceitação da nota das provas de inglês de outros programas que tenham sido elaboradas pela 

ASCRI; retirada da carta de anuência do edital; manutenção do limite de 2 vezes do número de 

vagas para classificação dos candidatos para a arguição; utilização da nota do ENADE em 

computação como dispensa da prova de base computacional; alteração na composição da 

pontuação atribuída aos candidatos na etapa de análise curricular; aceitação da distribuição dos 

pesos das avaliações de cada etapa do processo seletivo e simplificação de itens cuja 

interpretação tiver subjetividade. As alterações do edital foram aprovadas por maioria simples.  

Passando-se ao 9º item, planejamento de eventos, foi comunicado que o planejamento deverá 

ser feito nas reuniões individualizadas.   

Passando-se ao 10º item, internacionalização, foi indicado os principais pontos fortes dos 

programas nível 5, 6 e 7 e as tendências a serem adotadas pela CAPES nas próximas avaliações. 

Foi colocado em votação se o PPCIC deveria participar da iniciativa do CEFET/RJ de 

internacionalização. A participação foi vista como estratégica e aprovada por maioria absoluta. 

Foi formada uma comissão formada pelos Prof. Eduardo Ogasawara (presidente), Gustavo 

Guedes, Joel Santos, Leonardo Lima, Raphael Machado e Pedro Gonzalez.  

Passando-se para os assuntos gerais, como o PPCIC está para começar as primeiras 

qualificações e o grupo é novo, foi-se discutido algumas práticas e procedimentos para orientar 

os alunos para as qualificações. Deixar claro aos discentes que o orientador precisa de tempo 

para poder revisar o texto, agendar as defesas apenas quando houver solidez no texto/trabalho, 

além de explicações quanto a aprovação, aprovação condicionada e reprovação. A seguir, o 

presidente apresentou os principais pontos sobre o seminário da Capes, indicando potenciais 

ações a serem seguidas pelos docentes do programa. O presidente também informou aos 

docentes que seriam marcadas as reuniões individualizadas para discutir os planos de trabalho 

enviados. O Prof. Joel informou aos docentes sobre o histórico dos alunos e pediu que todos os 

docentes verifiquem se existem quaisquer problemas no histórico de seus alunos. Os docentes 

ficaram de informar as correções necessárias para que a coordenação do programa passe para a 

secretaria. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze minutos, o Senhor presidente deu 

por encerrada a Reunião e lavrou a ata. Rio de Janeiro, primeiro de dezembro de dois mil e 

dezessete//  

Eduardo Soares Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 


