ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
No dia 14 de junho 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 sexta
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, Joel dos Santos, Jorge
Soares, Pedro González, Rafaelli Coutinho e Raphael Machado.
Passado ao primeiro item de pauta foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de 2019-05-30.
Passado ao segundo item de pauta, foram apresentados os pedidos de coorientação dos docentes
Arthur Ziviani, Fabio Porto, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Luis Tarrataca. O presidente
apresentou o parecer da comissão de credenciamento e recredenciamento e as ações para viabilizar o
credenciamento deles como membros permanentes do programa. Os pedidos de coorientação foram
aprovados por unanimidade.
Passado ao terceiro item de pauta foram montadas as seguintes comissões: Comissão de Bolsas,
composta pelos docentes Joel Santos (presidente), Eduardo Ogasawara e Jorge Soares; Comissão de
Recredenciamento, composta pelos docentes Eduardo Ogasawara (presidente), Joel Santos, Laura
Assis e Gustavo Guedes; Comissão de Internacionalização, composta pelos docentes Eduardo
Ogasawara (presidente), Eduardo Bezerra e Pedro Gonzalez; Comissão de Divulgação do Programa,
composta pelos docentes Diego Brandão, Diego Haddad e Rafaelli Coutinho; Comissão para
alteração da norma do programa, composta pelos docentes Eduardo Ogasawara, Joel Santos, Kele
Belloze e Jorge Soares; Comissão da Linha de Algoritmos, composta pelos docentes Eduardo
Ogasawara, Joel Santos, Eduardo Bezerra e Laura Assis.
Passado ao quarto item de pauta o docente Diego Brandão apresentou os comentários sobre o edital de
seleção. Foram sugeridas outras alterações ao edital que foi aprovado. O docente Jorge Soares pediu
que o Item IV.4 seja revisto em uma próxima oportunidade.
Passado ao quinto item de pauta, foram apresentados os pedidos de aprovação de banca dos discentes
Ivair Nobrega Luques (Ivar), Carlos Alberto Martins de Souza Teles (Carlos Telles) e Wellington
Souza Amaral (Wellington). O presidente apresentou a solicitação do Prof. Eduardo Bezerra, de que o
artigo do discente Ivair seja avaliado por uma comissão assim que o artigo esteja pronto e, caso
aprovado na comissão, seja encaminhado diretamente para o COPEP visando aprovar a banca do
discente em tempo hábil. O pedido foi aprovado com abstenção do Prof. Diego Brandão. O Prof.
Gustavo Guedes apresentou o encaminhamento de que tal procedimento se torne modus operandi.
Votaram a favor os docentes Diego Haddad, Kele Belloze, Laura Assis, Gustavo Guedes, Rafaelli
Coutinho, votaram contra os docentes Diego Brandão, Jorge Soares, Joel Santos, Pedro Gonzalez,
Raphael Machado e Eduardo Ogasawara, tendo uma abstenção do docente Eduardo Bezerra. Foi
decidido que o pedido para tal avaliação deverá ser feito em uma reunião de colegiado. O pedido do
discente Carlos Telles foi indeferido pelo fato do artigo enviado estar muito incipiente. O pedido do
discente Wellington Souza Amaral foi indeferido por falta da documentação necessária. Em seguida
foi solicitado pelos professores Raphael Machado e Gustavo Guedes a avaliação dos artigos dos
alunos Alexandre Martins da Cunha, Carlos Telles e Carlos Roberto Gonçalves Viana Filho de forma
adhoc. Os pedidos foram aprovados por unanimidade.
Passado aos assuntos gerais, foi indicado aos docentes que atentem para inclusão de agradecimento
para a CAPES, com especial atenção ao texto recomendado para agradecimento de alunos bolsistas.
Foi apresentado também a possibilidade de uso da Rede café e plataforma CAPES com a conta
institucional do CEFET/RJ.

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

Eduardo Ogasawara
PRESIDENTE

