ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 6 de junho 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 e do representante
discente Alexandre da Cunha.
Passando-se ao 1º item (Prorrogação de qualificação). O presidente apresentou o processo de pedido
de prorrogação de prazo para qualificação e apresentou o pedido dos discentes Francimary Procopio
Garcia De Oliveira, Helder Yukio Okuno, Leonardo Da Silva Moreira, Ribamar Santos Ferreira
Matias e Roberto De Castro Souza Pinto.
Passando-se ao 2º item (Edital de processo seletivo). O presidente apresentou uma análise do último
processo seletivo, as metas do programa, demanda da comunidade e análise de evasão. Apresentou
também as alterações no novo edital seleção, com três entradas por ano e colocou as alterações no
processo em bloco para aprovação. As aprovações foram feitas por unanimidade.
Passando-se ao 3º item (Comissão do processo seletivo). A pedido de membro da comissão para
saída, o presidente perguntou quais membros do colegiado se canditariam a participar da comissão. A
nova comissão formada por Diego Barreto Haddad, Diego Nunes Brandão, Eduardo Bezerra da Silva,
Joel André Ferreira dos Santos (Presidente), Jorge de Abreu Soares e Kele Teixeira Belloze foi
aprovada por unimidade.
Passando-se ao 4º item (Solicitação do discente Raphael do Nascimento Martins). O discente discente
Raphael do Nascimento Martins solicitou prazo adicional para avaliação da disciplina de Tópicos
Especiais em Gerência de Dados (2017-T4), trancamento da disciplina de Seminário para a
Dissertação de Mestrado (2018-T1) fora do prazo e matrícula fora do prazo incluindo a disciplina
Seminário para a Dissertação de Mestrado (2018-T2). Acompanhando o pedido foi apresentado os
atestados médicos. O colegiado, considerando a situação especial, aprovou por unanimidade.
Passando-se ao 5º item (Solicitação do discente Pedro Fontes Montano). O discente Pedro Fontes
Montano solicitou o trancamento da disciplina de Banco de Dados (2018-T1) fora do prazo.
Acompanhando o pedido foi apresentado os atestados médicos. O colegiado, considerando a situação,
aprovou por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou
a ata.
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