ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 21 de setembro 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 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, Kele Belloze, Leonardo Lima,
Gustavo Guedes, Jorge Soares, Joel Santos, Laura Assis, Rafaelli Coutinho e o representante discente
Alexandre da Cunha.
O presidente começou apresentando o primeiro item de pauta Aprovação de equivalência de
disciplina básica foram apresentados os pedidos dos discentes Luciana Escobar e Sidicley Gonçalves
Barbosa para a disciplina Analise e Projeto de Algoritmos e Leandro Maia Gonçalves para a
disciplina Inferência Estatística. A professora Laura apresentou o pedido feito pela discente Luciana
Escobar. Os pedidos foram aprovados por unanimidade.
Passando-se ao segundo item de pauta Desligamento de discentes Lucas Vital Moreira e Sidney
Bastos Pereira Motta. Os desligamentos se deram por duas notas D para o discente Lucas Moreira e,
no caso do discente Sidney Bastos, a pedido do próprio discente. Os pedidos foram aprovados pela
maioria, com exceção da abstenção do representante discente.
Passando-se ao terceiro item de pauta Prorrogação de prazo para qualificação mestrado o presidente
apresentou os pedidos de prorrogação dos discentes Alexandre Martins da Cunha, Carlos Alberto
Martins de Sousa Teles, Carlos Roberto Gonçalves Viana Filho, Ivair Nobrega Luques, Wellington
Souza Amaral e Flávio Matias de Carvalho. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. O
colegiado deliberou por exigir que novos pedidos de prorrogação sejam compostos de descrição geral
do projeto, atividades desenvolvidas até o momento do pedido e cronograma explicitando as
atividades a serem desenvolvidas e seu planejamento no período requisitado.
Passando-se ao quarto item de pauta Trancamento fora do prazo o presidente apresentou o pedido de
trancamento dos discentes Helder Yukio e Pedro Montano. O docente Gustavo Guedes relatou o
histórico da participação do discente no primeiro e segundo trimestre de 2018. O docente relatou que
o discente não realizou atividades relativas à disciplina de Pesquisa para Dissertação no segundo
trimestre de 2018. O docente apresentou o relato de problemas de saúde do discente, o que motivou o
pedido. O discente Joel dos Santos relatou a participação do discente na disciplina de Estágio em
Docência na disciplina de Fundamentos de Sistemas Multimídia. O docente Jorge Soares encaminhou
a aprovação do pedido do discente Yukio abrindo a possibilidade da modificação para um
trancamento fora do prazo somente da disciplina de Pesquisa para Dissertação, embasando a questão
de que o período de enfermidade não afetou a disciplina de Estágio em Docência. O encaminhamento
foi aprovado pela maioria com a abstenção do docente Joel Santos. O presidente passou ao pedido do
discente Pedro Montano, relatando o histórico do discente no segundo trimestre de 2018. O pedido foi
aprovado por unanimidade.
Passando-se ao quinto item de pauta Formação de comissão de Seleção, Comissão de Bolsa e
Comissão de recredenciamento. A comissão de seleção será composta pelos docentes Eduardo
Bezerra (presidente), Diego Brandão, Jorge Soares, Gustavo Guedes, Kele Belloze e Laura Assis. A
comissão de bolsas será composta pelos docentes Joel Santos (presidente), Raphael Machado,
Eduardo Ogasawara e o representante discente Marcello Serqueira. A comissão de recredenciamento
será composta pelos docentes Eduardo Ogasawara (presidente), Joel Santos e Eduardo Bezerra.
Passando-se ao sexto item de pauta Procedimento de recredenciamento de docentes em 30/11/2018 o
presidente apresentou aos docentes os procedimentos a serem realizados para o recredenciamento.

Lembrou aos docentes sobre o envio dos planos de trabalho para fins de recredenciamento. O docente
Joel Santos encaminhou a mudança do recredenciamento para uma reunião ordinária específica em
fevereiro. O presidente perguntou se alguém teria alguma objeção na mudança do prazo. A mudança
foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao sétimo item de pauta Edital do PPCIC. O docente Joel Santos apresentou as
modificações para o novo edital e as formas de avaliação dos planos e arguição. O docente Eduardo
Ogasawara sugeriu adicionar no calendário uma reunião da coordenação com os candidatos. O edital
foi aprovado por unanimidade. O docente Joel Santos pediu que os demais componentes do colegiado
enviem sugestões sobre os pontos da avaliação da proposta.
Passando-se aos Assuntos Gerais o presidente falou sobre a condução do exame do POSCOMP em 23
de setembro. Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor presidente deu por encerrada a
Reunião e lavrou a ata.
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