ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 27 de abril 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 quarta 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 Pedro Gonzalez, Diego Brandão, Eduardo Bezerra,
Jorge Soares, Gustavo Guedes, Joel Santos, Diego Haddad, Raphael Machado, Leonardo Lima e
Rafaelli Coutinho.
Passando-se ao 1º item (Aprovação da ata da reunião 23/03/2018). O presidente apresentou a ata da
reunião ordinária ocorrida no dia 23/03/2018, a qual foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao 2º item (Desligamento do discente Wladimir Wanderley Pereira). O presidente
apresentou o pedido do discente para desligamento. O desligamento foi aprovado por unanimidade.
Passando-se ao 3º item (Pedido de banca dos discentes Raphael Abreu e Rafael Rodrigues). O

presidente apresentou os pedidos dos alunos, bem como os membros escolhidos para as
bancas. Os discentes alcançaram todas as metas, incluindo o atendimento a Normativa
Específica de Produção Intelectual Discente. As duas bancas foram aprovadas por
unanimidade. Aproveitando o momento, o colegiado deliberou sobre o modus operandi para
para aprovação dos membros da banca. Ficou decidido que serão aprovados membros
externos estejam vinculados à programas de pós-graduação stricto sensu ou aqueles que
tenham pontuação necessária para se vincular ao programa como colaborador.
Passando-se ao 4º item (Necessidade de Revisão da disciplina de “Otimização por Metaheurísticas”).

O Prof. Diego Brandão apresentou a proposta de revisão da disciplina ao colegiado e indicou
que seria melhor não ofertar a disciplina no segundo trimestre. O colegiado deliberou por
maioria simples que a disciplina não será ofertada no segundo trimestre de 2018 e que os
docentes envolvidos farão uma nova solicitação de modificação para uma próxima reunião.
Passando-se ao 5º item (Eleição de coordenador do PPCIC). Foi apresentada a candidatura única do
Prof. Eduardo Ogasawara para coordenação do programa para os próximos dois anos. O docente foi

eleito por aclamação.
Passando-se ao 6º item (Normativa Específica de Credenciamento e Recredenciamento Docente e
para Normativa Específica de Produção Intelectual Discente). O presidente apresentou as motivações
da modificação dos critérios de avaliação que foi aprovada por unanimidade.

Nos assuntos gerais foram discutidos os temas: (i) demandas de mobília, (ii) aprovação na
comissão de ética da avaliação de aplicativos educacionais, (iii) Relatório do GT3 – CAPES,
(iv) Editais Jovem Cientista, CNPq PQ e Universal para recredenciamento de meio termo.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou
a ata.

Eduardo Soares Ogasawara
PRESIDENTE

