ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No 10 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 Eduardo Bezerra, Diego Haddad, Gustavo Guedes, Jorge Soares, Kele
Belloze, Joel Santos, Rafaelli Coutinho, Laura Assis e o representante discente Alexandre da Cunha.
O primeiro item de pauta tratava da aprovação das atas 2018-04-27 e 2018-06-08. O presidente
apresentou as atas das reuniões anteriores que foram aprovadas por unanimidade.
O segundo item de pauta tratava da aprovação de banca para os discentes:
a. João Antônio Ferreira, mat: 12.100.516-3
b. Rebecca Pontes Salles, mat 12.100.116-3
c. Rodrigo Tavares de Souza, mat: 12100616-3
Após exposição de que todas estavam em conformidade com o programa, as bancas foram aprovadas
por unanimidade.
O terceiro item de pauta tratava da prorrogação de prazo para mestrado dos discentes:
a.
b.
c.
d.

João Antônio Ferreira, mat 12.100.516-3
Rebecca Pontes Salles, mat 12.100.116-3
Rodrigo Tavares de Souza, mat: 12100616-3
Ramon Ferreira Silva, mat 12100716-3

O quarto item de pauta tratava dos pedidos de banca e prorrogação a serem levados para o COPEP.
Os docentes responsáveis pela orientação discutiram os pedidos de seus respectivos alunos. Os
pedidos de banca foram aprovados por unanimidade. Os pedidos de prorrogação de prazo foram
aprovados por unanimidade.
O quinto item de pauta tratava do desligamento dos discentes:
a. ANGELLICA CARDOSO DE ARAUJO, mat: 12100916-3, Desligamento a pedido
b. LUIZ VITOR TAVARES VAZ FERREIRA, Mat 12101518-1, Desligamento a
pedido
c. WILSON PAZ DA SILVA, conceito D em duas disciplinas: Metodologia Científica e
Métodos Estatísticos
Os desligamentos estavam dentro do regulamento geral e do programa. O presidente perguntou se
alguém teria alguma ressalva. Não houve indicação de ressalva.
O sexto item de pauta tratava dos procedimentos para pedidos de trancamento e prorrogação de
prazos fora do período regulamentar. Foi indicado que a partir de agora, passa a ser requerido que os
alunos levem os laudos (ou outro comprovante) do problema de saúde no setor de saúde do
CEFET/RJ. O setor de saúde deverá homologar o laudo encaminhado pelo aluno, gerando um laudo
(menos detalhado) sobre o problema. Isso ainda ajuda a manter a privacidade do aluno. Com base no
laudo do setor de saúde que tomaremos a decisão sobre qualquer pedido.
O presidente perguntou se alguém teria alguma ressalva. Não houve indicação de ressalva.
O sétimo item de pauta tratava do Estabelecimento de Estratégias de Quadrienal visando a criação de
doutorado. Foi indicado que o número recomendado de disciplinas de tópicos seja de 2 a 3 para fazer
um bom balanço entre a solida formação do egresso e a sólida produção técnica associada a
dissertação. Foi indicado também que a aprovação de credenciamento de docentes (permanente e

colaborador) considerará questões estratégicas para o fechamento do quadrienal no nível 4. Isto quer
dizer que mesmo um docente estando apto a entrar no programa, se a inclusão do docente baixar o
índice de produção técnica do programa, de orientações ou outros indicadores relevantes, o colegiado
poderá não aprovar a sua entrada naquele momento visando um objetivo maior. Finalmente foram
apresentados os indicadores quantitativos e qualitativos da CAPES.
O presidente apresentou alguns pontos discutidos no fórum dos coordenadores. E documentos
passados pela DIPPG sobre mudanças na avaliação dos programas. O presidente apresentou os
principais indicadores dos programas. O presidente apresentou as principais metas para o programa
nesse quadriênio.
O presidente perguntou se alguém teria alguma ressalva. Não houve indicação de ressalva.
O oitavo item de pauta tratou da comissão de seleção e apresentação da mudança da seleção para o
ano de 2019 sendo feita por um edital anual com número adicional de entradas desde que respeitadas
as vagas oferecidas pelo programa.
Foram colocados os seguintes itens em votação:
•
•
•
•

A comissão será formada por membros de cada linha, pelo menos um. Alexandre da Cunha
se absteve e todos os demais votaram a favor.
A comissão será formada por 6 membros, servindo de base para composição da banca.
Alexandre da Cunha se absteve e todos os demais votaram a favor.
A comissão de seleção será responsável por todas as seleções de um mesmo edital. Gustavo
Guedes votou contra. Alexandre da cunha se absteve. Todos os demais votaram a favor.
Na próxima reunião de colegiado será definida a comissão de seleção para o próximo ano.

O nono item de pauta tratava de previsão de gastos 2019. O presidente pediu que os docentes
informem sua previsão de gastos para a próxima reunião de colegiado (ida a congressos, pedidos de
livro, etc.). Tal indicação deverá constar no planejamento anual de 2019.
O décimo item de pauta tratava de portaria da coordenação. O presidente apresentou a necessidade de
renovar a portaria de coordenação a cada dois anos. O prazo para término do mandato atual, é em
maio de 2020. Foi apresentada a proposta de que o mandato termine em dezembro de 2020, ficando o
coordenador atual responsável por terminar a quadrienal atual. Os docentes manifestaram sua
concordância com a proposta. O discente Alexandre se absteve.
O décimo primeiro item de pauta tratava do regulamento para uso de laboratório de Pesquisa e de Uso
Geral. Os coordenadores do DEPIN e da COINFO foram consultados antes da reunião e indicaram
que seria mais interessante estabelecer um regulamento geral para todos os laboratórios, respeitadas as
responsabilidades de cada coordenação. Por este motivo, o item foi retirado da pauta pelo Presidente
que irá convocar uma reunião conjunta entre COINFO, DEPIN e PPCIC para aprovação conjunta do
regulamento.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou
a ata.

Eduardo Soares Ogasawara
PRESIDENTE

