ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 12 de abril de 2019, às 10 horas, na Sala E520 do Bloco E, do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), no Campus Maracanã, ocorreu a quarta 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, Eduardo Ogasawara, Kele Belloze, Laura Assis, Gustavo Guedes, João Quadros, Jorge
Soares, Pedro González, Rafaelli Coutinho e Raphael Machado.
Inicialmente foi posta em votação a proposta de inversão de pauta, iniciando-se assim a reunião pelo
sexto item de pauta, solicitada pelo docente Pedro González. A proposta foi aprovada por
unanimidade.
Passado ao primeiro item de pauta, cada docente apresentou a proposta de quantitativo de vagas a
serem ofertadas para o terceiro trimestre de 2019. Os docentes Eduardo Bezerra, Jorge Soares e
Raphael Machado não ofertarão vaga, os docentes Kele Belloze e Gustavo Guedes ofertarão duas
vagas, sendo os demais docentes, a saber, Diego Brandão, Eduardo Ogasawara, Laura Assis, João
Quadros, Joel Santos, Pedro González e Rafaelli Coutinho, ofertarão duas vagas. Em relação ao
calendário do processo seletivo, o docente Diego Brandão apresentou em linhas gerais ao colegiado o
calendário para o processo seletivo.
Passado ao segundo item da pauta foi aprovada por unanimidade a ata da terceira reunião de
colegiado, ocorrida em 22/03/2019.
Passado ao terceiro item da pauta, foram julgados os pedidos de aprovação de bancas dos discentes
GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS e ROBERTO DE CASTRO SOUZA PINTO. O pedido
do discente GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS foi aprovado por unanimidade condicionado à
complementação da documentação, incluindo a pontuação obtida pelo discente. O pedido do discente
ROBERTO DE CASTRO SOUZA PINTO incluiu artigo a ser submetido visto que o discente não
possuía a pontuação mínima para defesa. Passou-se para a discussão sobre os critérios e
procedimentos para realizar a avaliação dos artigos incluídos nos pedidos de aprovação de bancas.
Após deliberação do colegiado o docente Eduardo Ogasawara apresentou o seguinte
encaminhamento: Os artigos a serem avaliados devem ser artigos completos, incluindo os resultados
obtidos pelo discente em sua dissertação. A avaliação do artigo será feita, em um primeiro momento,
pela Coordenação do PPCIC. Em caso de parecer desfavorável, ou no caso de a Coordenação se julgar
inapta a avaliar o artigo, será montada uma comissão com este fim. O encaminhamento foi aprovado
tendo dois votos contrários (Diego Brandão e Joel Santos) e uma abstenção (Raphael Machado). Após
definidos os critérios e procedimentos de avaliação, o colegiado considerou aderente o artigo do
discente ROBERTO DE CASTRO SOUZA PINTO e sua banca foi aprovada por unanimidade.
Passado ao quarto item da pauta, foram julgados os pedidos de prorrogação de prazo de defesa (90
dias) dos discentes ALEXANDRE MARTINS DA CUNHA, CARLOS ALBERTO MARTINS DE
SOUSA TELES, CARLOS ROBERTO GONÇALVES VIANA FILHO, FRANCIMARY
PROCOPIO GARCIA DE OLIVEIRA, GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, IVAIR
NOBREGA LUQUES, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RIBAMAR SANTOS FERREIRA
MATIAS e WELLINGTON SOUZA AMARAL. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. A
seguir foi avaliado o pedido de prorrogação de prazo para qualificação do discente CEDRIC
MONTEIRO (60 dias). O pedido foi aprovado por unanimidade
Passado ao quinto item de pauta, foi julgado o pedido de trancamento de disciplina fora do prazo do
discente JEFFERSON COLLARES DE PAULA. O pedido foi aprovado tendo uma abstenção
(Raphael Machado).

Passado ao sexto item de pauta, foi apresentado o pedido de ajuste na inscrição de disciplina da
discente LUCIANA ESCOBAR GONÇALVES VIGNOLI em 2018-T4 de Seminário para
Dissertação para Atividade de Estudo Integrada e em 2019-T1 de Pesquisa para Dissertação para
Seminário para Dissertação. A docente Laura Assis apresentou o caso da discente ao colegiado. Após
deliberação o pedido foi aprovado tendo um voto contrário (Joel Santos).
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata.

Joel Santos
PRESIDENTE

