
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2019 DO COLEGIADO DO  PPCIC 

 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 01 de fevereiro de 2019, 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 primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Computação de 2019, sob a presidência do Professor Eduardo 

Ogasawara, com participação dos Professores Diego Haddad, Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, 

Kele Belloze, João Quadros, Joel Santos, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho. 

Passado ao primeiro item da pauta foi aprovada a ata da reunião 09/2018 de 30 de novembro de 2018 

por unanimidade. 

O segundo item da pauta foi o desligamento dos discentes Anderson de Faria Pinto (por duas notas D) 

e Pedro Fontes Montano (por dois trancamentos). Os desligamentos foram aprovados por 

unanimidade. 

O terceiro item da pauta tratava do preenchimento dos dados do programa na plataforma Sucupira. O 

presidente apresentou como está sendo o preenchimento e ajustes nos projetos de pesquisa do 

programa. As mudanças foram aprovadas por unanimidade. 

O quarto item da pauta foi a análise preliminar do plano de trabalho. Em linhas gerais os planos 

estavam bons. Cada docente irá se reunir com a coordenação do Programa ao término da reunião para 

conversar sobre o plano.  

Passado aos assuntos gerais, o presidente recomendou aos docentes que façam o pedido das pautas 

das disciplinas junto a secretaria no começo do período visando verificar desde cedo alunos que 

estejam matriculados e não tenham presença. O presidente também recomendou aos docentes que 

verifiquem continuamente as notas dos seus alunos orientados para evitar o desligamento na 

integralização por CR abaixo de dois. O presidente perguntou aos docentes sobre as vagas para a 

chamada do processo seletivo de 2019.2. Foi definido o seguinte quantitativo de vagas: Diego 

Brandao (2 vagas), Diego Haddad (1 vaga), Eduardo Ogasawara (1 vaga), Gustavo Guedes (1 

vaga), Joao Quadros (2 vagas), Joel Santos (1 vaga), Kele Belloze (2 vagas), Laura Assis (2 

vagas), Pedro Gonzalez (2 vagas), Rafaelli Coutinho (2 vagas). Não serão ofertadas vagas 

pelos docentes: Eduardo Bezerra, Jorge Soares, Leonardo Lima e Raphael Machado. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata.  

 

Eduardo Soares Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 

 


