ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 15 de fevereiro de 2019, 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 segunda 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 Brandão, Eduardo Bezerra, Kele Belloze,
Gustavo Guedes, Joel Santos, Jorge Soares, Pedro Gonzalez, Rafaelli Coutinho e Raphael Machado.
Passado ao primeiro item da pauta foram julgados os pedidos de banca dos discentes FLAVIO
MATIAS DAMASCENO DE CARVALHO e IVAIR NOBREGA LUQUES. O colegiado aprovou o
pedido do discente FLAVIO MATIAS DAMASCENO DE CARVALHO por unanimidade. Foi
decidido que o discente IVAIR NOBREGA LUQUES deve anexar ao pedido o artigo a ser submetido
para julgamento do pedido na próxima reunião do colegiado.
No segundo item da pauta, foi julgado o desligamento do discente HELDER YUKIO OKUNO por
dois trancamentos, o qual foi aprovado por unanimidade.
No terceiro item da pauta, foi julgado o pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento das
disciplinas básicas do discente GUSTAVO PACHECO EPIFANIO, dada a mudança no trimestre da
disciplina de Metodologia Científica. O pedido foi aprovado por unanimidade.
O presidente pediu a retirada do item Recredenciamento de meio-termo visto que a comissão de
recredenciamento não teve tempo hábil para julgamento. A análise ocorrerá na próxima reunião.
O quinto item de pauta era sobre o Edital para disciplinas isoladas. O presidente apresentou o motivo
pelo qual o COPEP bloqueou a entrada de alunos ouvintes enquanto um novo edital é elaborado. O
assunto será discutido na próxima reunião de colegiado.
O sexto item de pauta foi a aprovação do relatório do programa para submissão no Sucupira. O
presidente apresentou os principais pontos do relatório. Tais informações constam na página do
Programa. O relatório foi aprovado por unanimidade.
Passado ao sétimo item de pauta o presidente falou sobre o convênio da Computação com a
University of Saint Martin – Washington. O presidente apresentou as sugestões de disciplinas a serem
oferecidas pelo docente Mario Guimarães como parte desse convênio. As possíveis disciplinas são: (i)
Vídeo Game e Software Educacional; (ii) Data Warehouse e/ou Data Mining; e (iii) Data Warehouse
& NO-SQL Databases. O colegiado deliberou pela oferta da disciplina Vídeo Game e Software
Educacional no quarto trimestre de 2019.
Passado aos Assuntos Gerais o presidente indicou aos docentes a possibilidade de fazer Menções de
louvor aos alunos que se comprometem com a qualidade do programa. O presidente recomendou que
os pedidos devem emanar da banca. O presidente apresentou a iniciativa da organização do
Hackathon Data mining em conjunto com a Prof Maureen Flores. Em seguida o presidente apresentou
o calendário da chamada para o processo seletivo visando entrada no segundo trimestre de 2019.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata.
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