ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº.06/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

Ao primeiro de setembro de dois mil e dezessete, às dez
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 sexta 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 Haddad, Eduardo Bezerra,
João Quadros, Jorge Soares, Joel Santos, Kele Belloze,
Laura Assis, Leonardo Lima, Raphael Machado e dos discentes
Rebecca Salles (representante discente) e Alexandre da
Cunha
(convidado).
O
presidente
iniciou
a
reunião
apresentando as atas da quinta reunião ordinária e terceira
e quarta reunião extraordinária, as quais foram aprovadas
por unanimidade. Passando ao 2o item da pauta (Encerramento
da comissão de revisão de regulamento discente). O Prof.
Eduardo Ogasawara indicou que o trabalho da comissão foi
encerrado, uma vez que o regulamento geral da pós-graduação
e o regulamento dos programas de pós-graduação já foram
aprovados,
não
havendo
necessidade
de
regulamento
específico. Passando para o 3o item da pauta, aprovação do
trabalho feito pela comissão de alteração das descrições na
página para linha Algoritmos, Otimização e Modelagem
Computacional. O trabalho foi apresentado e a descrição da
linha está bem adequada. Ficou faltando os ajustes nas
demais partes do site que fazem menção à linha. A aprovação
foi adiada para a próxima reunião. Passando para o 4o item
da pauta, Racionalização da disciplina de tópicos, foi
acertado que a linha de Gerência de Dados e Aplicações terá
três
disciplinas
de
Tópicos:
Tópicos
Especiais
em
Multimídia, Tópicos Especiais em Gerência de Dados e
Tópicos Especiais em Inteligência Computacional. Na linha
de Algoritmos, Otimização e Modelagem Computacional teremos
também três disciplinas para serem aprovadas na próxima
reunião de colegiado. A alteração foi aprovada por
unanimidade. Passando para 5o item da pauta, Mudança de
orientador do discente Roberto de Castro Souza Pinto do
Prof. Diego Brandão para o Prof. João Quadros. O
coordenador
relatou
que
ambos
docentes
manifestaram
interesse na mudança. O pedido do discente foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Passando para o 6o item
da pauta, foi debatida o comportamento padrão dos docentes
ao longo do processo seletivo (período em que o edital do
processo seletivo esteja vigente). Foram levantadas as
possíveis formas de interação com os candidatos e, após
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amplo debate, foi colocado em votação três temáticas. A
primeira sobre a não leitura, manifestação e crítica do
potencial plano de trabalho desenvolvido pelo candidato.
Tal temática foi aprovado pela maioria com a abstenção do
Prof. Raphael Machado. A segunda temática foi para a
indicação de horários rígidos para retirada de dúvidas do
candidato. Cada docente, no período da reunião geral com os
alunos poderá deixar horários exclusivos para reuniões
coletivas com os candidatos visando esclarecimento de
dúvidas dos mesmos. Tal temática foi aprovado pela maioria
com abstenções dos Prof. Raphael Machado e (me esqueci).
Finalmente, também foi indica que durante a entrevista
geral com os candidatos serão apresentadas noções gerais do
que se espera em um plano de trabalho desenvolvido pelo
candidato. Tal temática foi aprovada por unanimidade.
Passando para 6o item da pauta, liberação dos alunos
bolsistas que entraram em 2016-T3 a cumprir os 24 créditos
até o final do quinto trimestre letivo. O coordenador
informou
que
os
bolsistas
teriam
que
terminar
as
disciplinas até o final do trimestre letivo, entretanto,
algumas disciplinas não haviam sido ofertadas, por conta da
criação do programa e só estariam sendo ofertadas neste
trimestre. Por conta disto, sugeriu-se que fosse aceita uma
excepcionalidade para estes discentes (ingressantes em
2016-T3) pela criação do PPCIC. Tal proposta foi aprovada
por
unanimidade.
Passando
para
7o
item
da
pauta,
cadastramento do CEFET/RJ junto a ANP, o coordenador
informou que esta iniciativa é importante para o PPCIC e
que há esforços de outros Programas e Departamentos na
linha. O trabalho havia sido iniciado pelo Prof. Raphael
Machado, mas não foi possível continuar e pedia que outro
docente encampasse a tarefa. O professor Eduardo Bezerra se
voluntariou. Tal iniciativa foi aprovada por unanimidade.
Passando para 8o item da pauta, regulamento para aprovação
de bancas, o coordenador informou que, na ausência de
regulamento todos os pedidos de banca teriam que ser
aprovados
em
colegiado.
Enquanto
não
houvesse
um
regulamento perguntou se poderíamos aprovar bancas nas
quais os docentes externos fossem de outro programa de pósgraduação stricto sensu de Ciência da Computação. Também
poderia ser aceito se fosse um bolsista de produtividade em
pesquisa,
Cientista/Jovem
Cientista
do
Estado
ou
equivalente. Tal configuração foi aprovada por unanimidade.
Em assuntos gerais, foram comentadas as tendências para
avaliação
da
próxima
quadrienal
(4n
publicações,
indicadores de impacto como o h-index, rede de colaboração,
projetos internacionais, impacto com a sociedade, produções
técnicas). Foi também indicado o resultado da eleição
discente, na qual teremos o discente Alexandre da Cunha
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(titular)
e
Rebecca
Salles
(suplente)
como
novos
representantes discentes a partir de primeiro de outubro.
Também foi trazida a questão de que o documento de área da
Computação limita a participação dos docentes em outros
programas de pós-graduação em 30% do número de docentes
permanentes.
Sendo
assim,
a
participação
em
outros
programas deve sempre ser aprovada em colegiado. Também foi
indicado
que
um
discente
somente
pode
fazer
duas
disciplinas em outros programas de pós-graduação, isto
inclui
também
as
disciplinas
básicas
equivalentes.
Finalmente, o coordenador solicitou que os docentes enviem
o seu planejamento para o uso de verba PROAP e do CEFET/RJ
tanto para discente quanto para docente para o resto do ano
e para 2018.
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 setembro de dois mil e
dezessete//

Eduardo Soares Ogasawara
PRESIDENTE
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