
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 2/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 03 de março de 2020, às 10 horas, no Laboratório 4 do Pavilhão de Informática, no Centro 

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

ocorreu a segunda 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, Diego Haddad, Eduardo Bezerra, Felipe Henriques, Gustavo Guedes, Kele 

Belloze, Laura Assis, Joel dos Santos, Pedro González e Rafaelli Coutinho. 

Passado ao item de pauta “Prorrogação de Prazo de Defesa”, foram aprovadas por unanimidade as 

prorrogações dos discentes Rafaela Nascimento, Alan Fontoura, Cedric Monteiro. 

Passado ao item de pauta “Prorrogação de Qualificação”, foi aprovada por unanimidade a prorrogação 

do discente Jefferson Colares. 

Passado ao item de pauta “Verificação/aprovação do preenchimento do Sucupira 2019”, o presidente 

apresentou o texto do projeto a ser submetido na plataforma Sucupira, foram discutidas os objetivos e 

metas do programa bem como pontos a serem ajustados. O tema não foi posto em aprovação uma vez 

que há ainda trabalhos para serem realizados. 

Passado ao item de pauta “Inclusão de Máquinas no Domínio do CEFET/RJ”. O colegiado discutiu a 

ação da DIPPG e DTINF de inclusão de máquinas de pesquisa no domínio do CEFET/RJ. O colegiado 

se posicionou contrário a migração, considerando que mudanças que impliquem na perda de autonomia 

das máquinas afeta, dentre outros, o sigilo de informações e impacta a eficiência do processo de 

pesquisa dos docentes. O colegiado considera ainda que qualquer documento de comprometimento de 

responsabilidade a ser assinado pelos docentes tenha que passar pela direção geral e procuradoria para 

que sejam resguardados os deveres e responsabilidades tanto do docente quanto da instituição. 

Passado ao item de pauta “Uso da sala compartilhada” o presidente apresentou a posição da DIPPG 

sobre o uso do espaço compartilhado por docentes do programa. O colegiado decidiu por defender a 

manutenção das posições atualmente utilizadas pelos docentes Pedro Gonzalez, Diego Brandão, Kele 

Belloze e Eduardo Bezerra. 

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