
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12/2019 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 13 de dezembro de 2019, às 10 horas, no Laboratório IV, 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, João Quadros, Joel 

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

O primeiro item de pauta abordou a aprovação de bancas, prorrogação de prazo de defesa e 

qualificação. Como não havia pedidos neste item, foi dada continuidade à reunião. 

O segundo item de pauta abordou a alteração na documentação de produção docente. O documento 

havia sido circulado antes da reunião de colegiado e as principais deliberações foram realizadas na 

reunião anterior. O objetivo era repassar o documento e conferir a clareza e compreensão do 

documento. As contribuições e pontos que melhoravam a compreensão do documento foram 

trabalhados e aprovados por título da norma. Todos os títulos foram aprovados por unanimidade. O 

docente Diego Brandão estava ausente da votação dos títulos I e II. Os docentes Kele Belloze e Diego 

Haddad estavam ausentes da votação do título IV. A norma completa foi aprovada por unanimidade. 

Estavam ausentes da votação os docentes Gustavo Guedes e Diego Haddad. 

O último item de pauta abordou assuntos gerais. O primeiro assunto foi a alteração do texto da linha 

de “Aprendizado de Máquina e Otimização”. Tal alteração será feita durante o preenchimento do 

Sucupira e aprovada na primeira reunião de colegiado. O segundo assunto foi referente a conferência 

do preenchimento do Sucupira. O preenchimento também será validado na primeira reunião de 

colegiado. O último assunto geral foi referente ao acesso durante as férias. Aqueles que forem 

frequentar o CEFET/RJ durante o recesso do verão devem ficar atentos ao procedimento para acessar 

a instituição e que podem pedir apoio da coordenação nesta questão.  

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