
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 26 de outubro 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 sétima 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 Haddad, Eduardo Bezerra, Kele Belloze, Jorge 

Soares, Joel Santos, Laura Assis, Raphael Machado, Rafaelli Coutinho. 

O primeiro item de pauta era de aprovação das atas de 2018-06-08, 2018-07-27 (extraordinária) e 

2018-08-10. Não houve comentários e as atas foram aprovadas por unanimidade. 

O segundo item de pauta tratava da aprovação de bancas para os discentes João Antônio Ferreira, 

Ramon Ferreira Silva e Leonardo de Souza Preuss. Todas as bancas estavam dentro dos padrões do 

PPCIC e do regulamento geral e foram aprovadas por unanimidade.  

O terceiro item de pauta tratava de prorrogação de defesa para os discentes João Antônio Ferreira, 

Rebecca Pontes Salles, Rodrigo Tavares de Souza, Ramon Ferreira Silva e Leonardo de Souza Preuss. 

Cada orientador relatou o caso dos seus orientados. Todos os pedidos apresentavam o atual estágio de 

desenvolvimento, vinham municiados de pedido de banca e com previsão de defesa dentro dos 

padrões do Regulamento do PPCIC e do Regulamento Geral. As prorrogações foram aprovadas por 

unanimidade.  

O quarto item de pauta foi referente ao desligamento do discente Raphael do Nascimento Martins que 

havia ficado com grau N em Seminário para a Dissertação de Mestrado e grau D em Tópicos 

Especiais em Gerência de Dados. O discente já havia sido comunicado pela secretaria do programa. A 

professora Kele Belloze (orientadora) relatou o cenário. Após exposição e menção ao do Regulamento 

do PPCIC e do Regulamento Geral, o presidente perguntou se alguém teria alguma ressalva. Não 

houve indicação de ressalva. 

Em assuntos gerais, foram apresentados os novos quesitos de avaliação da CAPES. Foi explicado que 

os quesitos atuais continuam precisando ser mantidos, mas agora há uma maior ênfase na formação do 

egresso. A produção deverá ser avaliada a partir das cinco maiores produções por docente. Também 

deverá ser levada como maior ênfase a produção associada a discente em detrimento. Além disto 

deve-se medir o impacto do Programa na vida dos egressos. O presidente indicou o link das 

apresentações da CAPES que tratam da reformulação do sistema de avaliação:  

https://www.youtube.com/watch?v=XPReQQ7O0yk. Também foi indicada a data para próxima 

reunião de acompanhamento dos discentes: 23 de novembro as 18h no auditório V. A reunião de 

credenciamento/recredenciamento dos docentes foi marcada para a segunda reunião ordinária de 

fevereiro. Também foi indicado que em 2019 teremos a organização no CEFET/RJ do WebMedia 

(Joel Santos) e ERAD (Diego Brandão e Rafaelli Coutinho).  

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

a ata.  

Eduardo Soares Ogasawara 

PRESIDENTE 
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