
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 07 de fevereiro de 2020, 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 primeira reunião 

ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação de 2020, sob a presidência 

do Professor Eduardo Ogasawara, com participação dos Professores Diego Brandão, Eduardo Bezerra, Felipe 

Henriques, Laura Assis, Gustavo Guedes, João Quadros, Jorge Soares, Pedro González e Rafaelli Coutinho. 

No primeiro item de pauta, foram aprovadas por unanimidade as atas das reuniões 2019-11-29, 2019-12-06-ext 

e 2019-12-13. 

No segundo item de pauta, abordou-se a aprovação de bancas, prorrogação de prazo de defesa e qualificação. 

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

No terceiro item de pauta, dada mudança de regulamento, foram formalizadas as coorientações previamente 

aprovadas: (i) Gustavo Alexandre Sousa Santos (Diego Brandão e Luís Tarrataca); (ii) Rafaela de Castro do 

Nascimento (Eduardo Bezerra e Fabio Porto); (iii) Alan Rodrigues Fontoura (Eduardo Bezerra e Diego 

Haddad); (iv) Ivair Nobrega Luques (Eduardo Bezerra e Pedro Gonzalez); (v) Marcello Alberto Soares 

Serqueira (Eduardo Bezerra e Pedro Gonzalez), (vi) Arthur Ronald Ferreira Diogenes Garcia (Eduardo 

Ogasawara e Dayse Pastore); Raphael Dantas de Oliveira Pereira (Eduardo Ogasawara e Fellipe Duarte); Flavio 

Pinheiro Marques (Joel dos Santos e Eduardo Ogasawara); Natalia Nunes Vieira (Joel dos Santos e Igor 

Gonzalez); Ellen Paixão Silva (Joel dos Santos e Glauco Amorim). Thiago da Silva Pereira (Jorge Soares e 

Eduardo Bezerra), Igor da Silva Morais (Pedro Gonzalez e Eduardo Bezerra), Jorge Augusto Gomes de Brito 

(Laura Assis e Luís Tarrataca). 

No quarto item de pauta, foi dada ciência a submissão do projeto de extensão referente aos seminários e 

workshop da EIC. As assinaturas foram coletadas.  

No quinto item de pauta, foi apresentado o recredenciamento anual de todos os docentes. Todos os docentes 

enviaram o seu recredenciamento anual. O colegiado aprovou o recredenciamento de todos os docentes por 

unanimidade. Foi indicado também que as reuniões de acompanhamento individualizado com todos os docentes 

serão realizadas ao longo de fevereiro. 

Em assuntos gerais foi indicado que: (i) foram incluídos no site do Programa as notícias referentes a produção 

técnica (Artefatos: esta categoria está relacionada a relatório/manual técnico, pacotes, link GitHub, Divulgação: 

esta categoria está relacionada a keynote speak, minicursos, reportagens, Eventos: esta categoria está 

relacionada a organização de eventos, Premiações: esta categoria está relacionada a  menção honrosa, premiação 

de artigos, projetos aprovados); (ii) foram incluídas no site do Programa as informações na parte de egressos 

(uma página específica com um texto de apresentação sobre os egressos e uma página com a lista dos nomes dos 

egressos). Qualquer sugestão deve ser enviada para a comissão de divulgação. 

 

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