ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 23 de março de 2018, às 10 horas, na Sala de Reuniões da Diretoria de Pesquisa e Pósgraduação (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, Joel dos Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e do
representante discente Alexandre da Cunha.
Passando-se ao 1º item (Aprovação da ata da reunião 02/02/2018). O presidente apresentou a ata da
reunião ordinária ocorrida no dia 02/02/2018, a qual foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao 2º item (Desligamento do discente Carolina Zamith Cunha). 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. O presidente ainda avisou ao
grupo sobre as regras de desligamento de alunos pedido ajuda ao grupo para controle dos alunos com
matrícula trancada. O desligamento foi aprovado por unanimidade.
Passando-se ao 3º item (Comissão para pagamento de inscrição em eventos). O presidente apresentou
a problemática de pagamento das inscrições nos eventos onde o grupo teve artigos aceitos. Visando
melhor atender ao grupo o presidente criou uma comissão para verificar as regras para pagamento de
inscrição em eventos. A comissão foi formada pelos docentes Diego Brandão (presidente). Eduardo
Ogasawara, Jorge Soares e Pedro Gonzalez. A composição da comissão foi aprovada por
unanimidade.
Passando-se ao 4º item (Alteração do critério específico de Normativa Específica de Credenciamento
e Recredenciamento Docente do Curso de Mestrado em Ciência da Computação e para produção de
discente). O presidente, a luz visão do 2nd Brazilian Computer Science Graduate Seminar,
organizado pelo Comitê da Área da Computação da Capes em novembro de 2017, apresentou ao
grupo a necessidade de um maior foco qualidade, maior isolamento em relação ao Qualis e maior foco
em produção em periódicos indexados com JCR. Ele apresentou uma simulação sobre a distribuição
de revistas com JCR na Computação e em todas as áreas. Com base nisso o presidente propôs que
fossem revistas as regras de credenciamento e recredenciamento docente, bem como a regra de
produção discente sejam alteradas de forma a pontuar com base no índice JCR da revista. Dada a
interdisciplinaridade da área de computação, a pontuação foi calculada com base no índice JCR geral,
não apenas na área de Ciência da Computação. Ainda, pontuação adicional seria atribuída para o caso
de artigos publicados junto com discentes do programa e aqueles que são da área de computação.
Ficou acordo a seria necessário pensar a respeito da mudança da regra e deliberarmos na próxima
reunião de colegiado.
Passando-se ao 4º item (Encerramento da Iniciativa da Revista Cadernos em Computação Aplicada).
O presidente indicou que houve pouca procura e que, no caso do CEFET/RJ os discentes de
graduação já estão publicando em congressos e periódicos, não havendo necessidade de política
indutiva. Da mesma forma, como não houve demanda na revista, entende-se que as demais
instituições que poderiam estar interessadas na revista já encontram o seu caminho. O encerramento
da iniciativa da RCCA foi aprovado por unanimidade.
Passando-se ao 5º item (Preenchimento do Sucupira). Foi circulado o relatório do Sucupira para 2017,
com a produção, revisão dos projetos de pesquisa e da proposta. O relatório do Sucupira foi aprovado
por unanimidade.

Passando-se ao 6º item (Destinação da verba PROAP). O presidente apresentou que a verba PROAP
proposta de aplicar para pagamento de diárias de discentes visando participação em eventos conforme
indicado no ano anterior. Embora seja prerrogativa do coordenador, o presidente entende que é
necessário ouvir o colegiado e difundir e validar as estratégias. A proposta foi aprovada pela maioria
com abstenção do Prof. Pedro Gonzalez.
Passando-se ao 7º item (Processo eleitoral da coordenação do PPCIC). O presidente apresentou ao
grupo o fim de seu mandato em maio e declarou aberto o processo eleitoral. O presidente deixou claro
que se candidata para um segundo mandato. Os interessados em se candidatar deverão informar à
coordenação seu interesse até uma semana antes da reunião de colegiado.
Passando-se aos assuntos gerais, foram discutidos os seguintes temas:
a) Inscrição em disciplinas isoladas e aluno ouvinte informal: Informou sobre os problemas
associados ao aceite de alunos informalmente e orientou que os docentes não devem avaliar
discentes que não estão formalmente inscritos no programa.
b) Verbas de grupo de pesquisa: Análise dos editais: O presidente apresentou ao grupo os
editais de apoio a grupos de pesquisa do CEFET/RJ.
c) Declarações de palestrantes para FAPERJ: O presidente alertou que para emitir
certificados deve-se garantir que hajam alunos do ensino médio-técnico presentes na palestra.
Cabe a organizador garantir tal propriedade.
d) Cuidados com relação a especificação de eventos: Como é sabido pelos docentes, há vários
eventos importantes que devem ser mencionados nos relatórios do Sucupira. As iniciativas
organizadas pelo grupo devem ter o nome do PPCIC, em colaboração com as demais
unidades. Isso é importante pois essas iniciativas devem aparecer como ofertadas pelo PPCIC
e) Monitoramento discente: O presidente apresentou os problemas que podem ocorrer quando
não são cumpridos os prazos das normas do programa. Por isso o presidente pediu que os
docentes ajudem no monitoramento dos seus discentes do Programa.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou
a ata.

Eduardo Soares Ogasawara
PRESIDENTE

