
ATA DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS Nº 01.A/2018, Nº 01.B/2018, Nº 01.C/2018  

E Nº 01.D/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 27 de julho 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, ocorreram as reuniões extraordinárias 1A,1B,1C e 1D do 

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

do Professor Eduardo Ogasawara, com participação dos Professores Joel Santos, Eduardo 

Bezerra, Raphael Machado, Laura Assis, Pedro Gonzalez, Gustavo Guedes, Kele Belloze, João 

Quadros, Diego Haddad, Diego Brandão, Rafaelli Coutinho. 

 

Reunião 1.A - Estabelecimento de disciplinas do terceiro trimestre 

Foi apresentado o modelo de inscrições via SIE que deve vigorar a partir do terceiro trimestre de 

2018.  O presidente atentou para que os horários das disciplinas de tópicos têm que 

corresponder a horários que os docentes estejam disponíveis na instituição para atendimento aos 

alunos no desenvolvimento de suas tarefas. A liberdade para estabelecer horários 

individualizados adicionais para organização das tarefas fica preservada. Foram também 

indicadas recomendações gerais sobre a condução das disciplinas de tópicos. 

Reunião 1.B - Comissão de internacionalização 

O presidente apresentou que a CAPES recomenda para as instituições uma maior entrada 

internacional. O presidente indicou que no edital PRINT do CEFET/RJ apenas os programas 

com nota 4 ou superior entraram no edital. Apresentou que no projeto de internacionalização 

geral do CEFET/RJ terá uma comissão, sendo o Prof. Ogasawara presidente dessa comissão. O 

presidente perguntou se algum outro docente do PPCIC está interessado em participar da 

comissão. Ninguém manifestou interesse em entrar na comissão. 

Reunião 1.C - Levantamento de diárias e passagens 

O presidente pediu aos presentes que indicassem suas demandas ainda para o ano de 2018. Foi 

pedida a indicação das demandas tanto para alunos quanto para docentes. Os docentes deverão 

entregar suas demandas até o dia 3 de agosto. 

Reunião 1.D - Orientações aos discentes/docentes quanto ao atendimento aos prazos:  

Foram passadas as instruções para solicitações de (i) banca exame de qualificação, (ii) 

prorrogação de prazo, (iii) pedido de banca e (iv) marcação de defesa.  

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

lavrou a ata.  

 

Eduardo Soares Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 

 


