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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 2 de fevereiro de 2018, às 10 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 terceira reunião ordinária do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação de 2018, sob a presidência do 

Professor Eduardo Ogasawara, com participação dos Professores Diego Brandão, Diego 

Haddad, Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, João Quadros, Jorge Soares, Joel dos Santos, Kele 

Belloze, Laura Assis, Rafaelli Coutinho, Raphael Machado e o representante discente Alexandre 

da Cunha. 

O presidente iniciou a reunião apresentando as prorrogações de prazo de qualificação da reunião 

ordinária ocorrida no dia 19/01/2018 a qual foi aprovada por unanimidade. O presidente 

consultou o colegiado sobre sempre proceder com a aprovação ad referendum dos pedidos de 

prorrogação enviados para a primeira reunião ordinária, sendo tal procedimento aprovado por 

unanimidade. 

Passando-se ao 2º item (Aprovação da ata da reunião 01/12/2017). O presidente apresentou a 

ata da reunião ordinária ocorrida no dia 01/12/2017, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Passando-se ao 3º item (Recredenciamento 2017 - Planejamento de eventos 2018). O presidente 

parabenizou os docentes pelos projetos enviados. O presidente destacou e sua importância para 

o planejamento do grupo e pediu aos docentes que revisem seus planejamentos a cada três 

meses. Visando evitar pedidos anuais, o presidente informou aos docentes que os pedidos de 

recredenciamento serão passados ao COPEP apenas nos marcos de meio e final da quadrienal. 

Passando-se ao 4º item (Internacionalização). Foi apresentado o edital de internacionalização 

do CEFET/RJ com participação do PPCIC. O presidente requisitou que os docentes informem 

sobre suas demandas de internacionalização, como convite a docentes visitantes e realização de 

pós-docs no exterior. 

Passando-se ao 5º item (Desligamento do discente Luiz Gustavo Milfont). O presidente 

apresentou que o discente teve sua matrícula trancada por mais de dois trimestres, 

caracterizando o desligamento automático do discente. O desligamento foi aprovado por 

unanimidade. Também foi relatado o caso da Carolina Zamith Cunha, que caso não se inscreva 

em 2018/1 também será desligada do programa pelo mesmo motivo. 

Passando-se ao 6º item (Mudança de orientador do discente Gabriel Nascimento). O presidente 

apresentou o pedido de alteração de orientador do discente, do Prof. Jorge para o Prof. Gustavo. 

O pedido tem a concordância de ambos os docentes. A alteração foi aprovada por unanimidade. 

Passando-se para os assuntos gerais, como o PPCIC está na época de prestação de contas na 

plataforma Sucupira o presidente e o Prof. Joel pediram aos docentes que ajudem no sentido de 

prestarem prontamente as informações as informações a serem demandadas nas semanas 

seguintes. 

A seguir, o presidente informou sobre a aprovação do edital de seleção para 2018.2. 
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O presidente informou ainda que declarações sobre aulas ministradas e orientações no programa 

podem ser obtidas pelos docentes diretamente na plataforma Sucupira, na forma de relatório do 

Coleta. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião e 

lavrou a ata.  

 

Eduardo Soares Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 

 


