
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 22 de março 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 terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa 

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

com participação dos Professores Diego Brandão, Eduardo Bezerra, Kele Belloze, Laura Assis, 

Gustavo Guedes, João Quadros, Jorge Soares, Rafaelli Coutinho e Raphael Machado. 

Passado ao primeiro item da pauta foi aprovada por unanimidade as atas da primeira e segunda 

reuniões de colegiado, ocorridas em, respectivamente, 01/02/2019 e 15/02/2019. 

Passado ao segundo item da pauta, foi julgado o pedido de prorrogação de prazo para defesa de 

mestrado do discente ROBERTO DE CASTRO SOUZA PINTO. O pedido foi motivado por 

restrições na agenda da banca. O pedido foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao terceiro item da pauta, foi julgado o pedido de equivalência entre a disciplina Sistemas de 

Computação da Pós-graduação em Computação da Universidade Federal Fluminense e a disciplina de 

Arquitetura de Computadores, feito pelo discente GUSTAVO ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS. 

O pedido foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta, o presidente apresentou o parecer favorável da comissão de 

credenciamento e recredenciamento docente dos projetos enviados pelos docentes do programa. 

Passado ao quinto item de pauta, o presidente apresentou o Edital de Disciplinas Isoladas a ser 

aprovado no COPEP, junto com o Anexo contendo as disciplinas que ofertarão vagas para alunos 

ouvintes e os critérios de seleção. O colegiado apresentou parecer favorável observadas as 

recomendações feitas pelos docentes. O anexo contendo os critérios específicos do PPCIC foi 

aprovado por unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta, o presidente apresentou o Edital do Processo Seletivo para alunos 

regulares do PPCIC para o ano de 2020. O edital foi aprovado por unanimidade, observando dois 

pontos. (i) a inclusão de um Item AI.2(b) com o seguinte texto “Os dados utilizados para o cálculo são 

divulgados pela organizadora do POSCOMP”. (ii) Deverá ser adicionado no documento de 

divulgação da tabela com as notas de corte do POSCOMP, link para documento de divulgação da 

Fundatec (empresa organizadora do POSCOMP) no qual as notas foram obtidas. 

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

Joel Santos 

PRESIDENTE 

 

 


