
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 27 de setembro de 2019, às 10 horas e 20 minutos, na Sala de Reunião da DIPPG, no Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), no Campus Maracanã, 

ocorreu a oitava 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, Felipe Henriques, Kele Belloze, Laura Assis, Gustavo 

Guedes, Joel dos Santos, Jorge Soares, Pedro González e Rafaelli Coutinho. 

Passado ao primeiro item de pauta, a ata da reunião das reuniões ordinárias e extraordinárias 

realizadas em 2019-08-30. Ambas foram aprovadas por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta, foi aprovada a banca do discente Wellington Amaral por 

unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta, o presidente apresentou ao colegiado as motivações para o 

credenciamento do docente Felipe da Rocha Henriques como permanente. O presidente da comissão 

de credenciamento Eduardo Bezerra apresentou o parecer da comissão. O credenciamento foi 

aprovado por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta, o presidente apresentou o pedido de troca de orientador dos 

discentes Carlos Teles e Carlos Viana Filho do professor Eduardo Ogasawara para o professor Felipe 

Henriques. A troca do orientador foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao quinto item de pauta, o presidente apresentou o contexto para a regra anterior de 

coorientação, a saber, apenas para fim de credenciamento. A seguir o presidente apresentou as novas 

indicações da CAPES relacionadas a coorientações com membros externos ao programa, e apresentou 

ao colegiado uma nova regra de coorientação. A regra apresentada pelo presidente é que cada 

orientação defendida habilite uma coorientação externa, estando a escolha do coorientador sob mesma 

regra para participação de membros externos para banca. A nova regra foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta, o presidente apresentou o novo Qualis da CAPES e discutiu com o 

colegiado sobre a escolha do novo Qualis para fins de credenciamento/recredenciamento de 2020. Foi 

aprovada, com abstenção do professor Gustavo Guedes, o encaminhamento de utilização do novo 

Qualis na regra de credenciamento, bem como o uso das mesmas faixas que a CAPES para revistas 

sem Qualis, mas com JCR. Foi encaminhado que, para a pontuação de conferências sem Qualis, seja 

utilizado o H5 da conferência com base nas faixas da CAPES para pontuação. O encaminhamento foi 

aprovado por unanimidade. Adicionalmente o presidente pediu que os docentes encaminhem para a 

comissão de planejamento o impacto do novo Qualis na produção de seus discentes com relação a 

conferência. A comissão de planejamento trará ao colegiado potenciais alterações nas regras de 

indução na norma de credenciamento. 

Passado ao sétimo item de pauta, o presidente apresentou a necessidade de alteração da norma de 

programa de pós-graduação com relação a inclusão da regra de coorientação e inclusão da 

comprovação da proficiência em inglês sendo feita após a entrada no programa, tendo duas provas 

anuais. O discente pode ficar isento da prova caso apresente certificação externa nas mesmas regras 

dos processos seletivos anteriores. Será também alterada as regras de avaliação docente com base nas 

regras aprovadas no colegiado. As alterações na norma foram aprovadas por unanimidade. 

Passado ao oitavo item de pauta, o presidente apresentou a necessidade de alteração nas descrições 

das linhas/projetos do programa. O presidente apresentou a sugestão de renomear as linhas do 

programa para “Análise de Dados e Aplicações” e “Aprendizado de Máquina e Otimização”. 

Adicionalmente o professor Eduardo Bezerra irá para a linha Aprendizado de Máquina e Otimização. 

A renomeação das linhas foi aprovada por unanimidade. O presidente pediu que os membros da linha 

de Aprendizado de Máquina e Otimização tragam novas descrições dos projetos da linha. 



Passado ao nono item de pauta, o presidente apresentou a necessidade de indicação de um membro do 

PPCIC para a Comissão de Plano Institucional de Pós-graduação. O colegiado indicou a professora 

Kele Belloze como representante do PPCIC. 

Passado ao décimo item de pauta, o presidente apresentou a necessidade de indicação de Mentores 

para Expin 48. O presidente descreveu como será a condução do evento e seu impacto para a 

visibilidade do programa. O colegiado indicou os professores Diego Brandão e Eduardo Bezerra 

como representantes do PPCIC. 

Passado ao décimo primeiro item de pauta “ações para comissão de planejamento, seleção, 

internacionalização, bolsas, credenciamento”, o presidente apresentou a necessidade de ofertar as 

disciplinas de Mineração de Processos, Ciência de redes, Visualização e Gerência de Dados em 

Larga Escala para cobrir o perfil de ciência de dados do programa. O presidente apresentou as ações 

que as comissões estão tomando e sugeriu novas ações a serem realizadas. 

Passados aos assuntos gerais o presidente apresentou a avaliação do PPCIC na reunião de meio-termo 

e reforçou os pedidos de publicação com discente e a quantidade de defesas para que o programa seja 

bem avaliado ao final da quadrienal. O presidente apresentou em linhas gerais as novas métricas de 

avaliação. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 20 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 

lavrou a ata. 
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