ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 30 de maio de 2019, às 10 horas, na Sala de Reunião da DIPPG, no Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), no Campus Maracanã, ocorreu a
quinta 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, Diego Haddad, Eduardo Bezerra, Kele Belloze, Laura Assis, Gustavo Guedes, João
Quadros, Joel Santos, Jorge Soares, Pedro González, Rafaelli Coutinho e Raphael Machado.
O primeiro item da pauta foi referente a avaliação da ata da quarta reunião de colegiado, ocorrida em
12/04/2019. A ata foi aprovada por unanimidade.
O segundo item de pauta foi referente a proposta de alteração do edital de seleção. Inicialmente foram
expostos os motivos para uma revisão do edital. O documento preliminar foi apresentado. O
encaminhamento foi de distribuir o documento para o colegiado para que todos pudessem apresentar
contribuições para tornar o processo mais efetivo. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.
O terceiro item de pauta foi referente a prorrogação da defesa de qualificação solicitado pelos
discentes Gustavo Alexandre Sousa Santos, Gustavo Pacheco Epifanio, Jomar Ferreira Monsores,
Luciana Escobar Gonçalves Vignoli, Marcello Alberto Soares Serqueira, Raphael Correia de Souza
Fialho. Todos os pedidos foram referendados pelos seus respectivos orientadores. O colegiado
analisou os pedidos e deliberou pela aprovação de todas as prorrogações.
O quarto item de pauta era referente ao descredenciamento do docente Raphael Machado feito a

pedido do docente. Ele tem três orientações em andamento. O colegiado analisou o pedido e
o encaminhamento foi aprovar o descredenciamento, mas, enquanto tiver orientação em
andamento, o docente permanece como docente colaborador. As defesas que forem ocorrer
no ano de 2020 deverão conter um docente permanente do Programa como coorientador.
Posteriormente foram abertos os assuntos gerais. Inicialmente foram discutidas as questões
quanto as alterações do documento de área, em especial atenção a formação de egressos,
participação discente nos artigos, índice h e h2, impacto da pesquisa junto a sociedade e
autoanálise. Na sequência, foram apresentadas algumas métricas medidas referentes ao
estágio atual do Programa. Alguns pontos foram pedidos para serem melhor trabalhos.
Depois algumas questões de prazos presentes no regulamento geral dos programas e do
PPCIC foram reforçadas. Também foram discutidas a necessidade de rede de apoio durante a
execução de uma organização de eventos.
Finalmente, foram apresentadas oportunidade de parceria junto à Fiocruz e ao CRF.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata.
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