
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 14 de outubro 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 nona 

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. 

O primeiro item de pauta foi referente a alteração da norma do Programa. Foi feito um esforço de 

uniformizar a numeração dos artigos para ficar semelhante ao PPPRO e PPEMM. Foram apresentadas 

três propostas de alterações mais relevantes. A primeira tratando a inclusão da regra de coorientação 

definida na última reunião de colegiado. A segunda referente a inclusão da prova de inglês para 

dentro do Programa. A terceira seria para discussão de alterações do documento de avaliação docente 

visando a próxima quadrienal. Nos dois primeiros itens, foi decidido que os membros da comissão de 

planejamento iriam trabalhar na redação destes dois pontos para submissão junto ao COPEP. Os 

documentos circulariam em uma próxima reunião de colegiado para uma conferência adicional. O 

último foi dado o encaminhamento para uma discussão mais aprofundada para as próximas reuniões 

de colegiado.  

O segundo item de pauta foi referente ao pedido de aprovação de banca dos discentes: RIBAMAR 

SANTOS FERREIRA MATIAS, FRANCIMARY PROCÓPIO GARCIA DE OLIVEIRA, 

WELINGTON SOUZA AMARAL, ALEXANDRE MARTINS DA CUNHA. Todos os pedidos 

foram aprovados por unanimidade.   

O terceiro item de pauta foi referente a solicitação de prorrogação de prazo para defesa dos discentes 

IVAIR NOBREGA LUQUES, WELINGTON SOUZA AMARAL, CARLOS ALBERTO MARTINS 

DE SOUZA TELES, ALEXANDRE MARTINS DA CUNHA, CARLOS ROBERTO GONÇALVES 

VIANA, RIBAMAR SANTOS FERREIRA MATIAS, FRANCIMARY PROCÓPIO GARCIA DE 

OLIVEIRA e LEONARDO DA SILVA MOREIRA. Todos os pedidos foram aprovados por 

unanimidade.   

O quarto item de pauta foi referente a solicitação do discente JEFERSON COLARES DE PAULA. O 

Prof. Diego Brandão apresentou os motivos da solicitação do discente. O pedido foi aprovado por 

unanimidade.   

Passados aos assuntos gerais, não houve nenhum comentário. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata. 

 
Eduardo Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 

 


