
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 3/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 03 de abril de 2020, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a terceira 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, Jorge Soares, 

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

Passado ao primeiro item de pauta “Aprovação das atas de 2020-02-07, 2020-02-14-ext, 2020-03-06”, 

a professora Kele apresentou uma correção a ser feita na ata de 2020-02-07. As atas foram aprovadas 

por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta “Aprovação de banca de qualificação”, o presidente informou que 

não há necessidade de aprovação de banca de qualificação. Os docentes devem atentar para as regras 

presentes na norma para a montagem da banca. O item foi retirado de pauta por unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta “Aprovação de banca dissertação”, o presidente apresentou os 

pedidos dos discentes Alan Rodrigues Fontoura e Gustavo Alexandre Sousa Santos. Os pedidos foram 

aprovados por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta “Aprovação de prorrogações”, o presidente apresentou os pedidos de 

prorrogação de defesa dos discentes Adalberto Mineiro de Andrade, Aíques Rodrigues Gomes, Antônio 

Jose de Castro Filho, Augusto Magalhães Pinto de Mendonça, Daniel Ferreira de Oliveira, Gustavo 

Alexandre Sousa Santos, Jomar Ferreira Monsores, Leonardo Ferreira dos Santos, Luciana Escobar 

Gonçalves Vignoli, Marcello Alberto Soares Serqueira, Raphael Correia de Souza Fialho, Rodolpho 

da Silva Nascimento, Thiago da Silva Pereira, Ellen Paixão Silva, Fernando Pereira Gonçalves de Sá, 

Gustavo Pacheco Epifanio, Jeferson Colares de Paula e Leandro Maia Gonçalves. O presidente 

recomendou que os docentes apenas apresentem uma justificativa resumida das prorrogações e que os 

docentes acompanhem a evolução dos discentes na disciplina de Pesquisa para Dissertação. Os pedidos 

de prorrogação foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao quinto item de pauta “Aprovação da submissão do Sucupira”, o presidente apresentou a 

situação do documento a ser submetido na plataforma Sucupira. A submissão foi aprovada por 

unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta “Regulamento e distribuição de bolsas”, o professor Joel apresentou a 

nova norma de concessão de bolsas específica do PPCIC. Foram discutidas as obrigações dos bolsistas. 

As obrigações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foram discutidos os critérios de 

concessão de bolsas. Os critérios foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao sétimo item de pauta “Elaboração de formulário de egressos”, o presidente apresentou o 

levantamento feito pelo Professor João de questionários de outras instituições. O presidente pediu que 

os docentes apresentassem contribuições para serem apresentadas de forma consolidada na próxima 

reunião de colegiado. 

Passado ao oitavo item de pauta “Extinção da comissão de planejamento e criação da comissão de 

autoavaliação”, o presidente apresentou a necessidade de que a comissão tenha um foco mais claro e, 

dadas as novas demandas da CAPES, que a comissão fique focada na condução da autoavaliação do 

curso. A mudança do nome da comissão implica na mudança da norma do PPCIC. A alteração no nome 

da comissão e da norma do PPCIC com a alteração do nome foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao nono item de pauta “Disciplina de Jogos Educacionais”, o presidente apresentou a 

disciplina que será dada aos alunos do PPCIC como contrapartida no projeto de cooperação com a 

universidade de San Martin. A disciplina foi aprovada por unanimidade. 

Passado aos assuntos gerais. O presidente informou que será adiada a autoavaliação do programa. Em 

seguida o presidente informou sobre reunião que será feita no Hub.Rio sobre o Edital FAPERJ COVID-

19. Os docentes devem indicar seu interesse para serem convidados para a reunião. Em seguida o 

presidente informou sobre a parceria com LNCC e Rural para entrada no Edital de IA da FAPESP e 



pediu que interessados em participar do projeto entrem em contato. Em seguida, o professor Joel 

apresentou a disponibilidade de uma bolsa CEFET/RJ e recomendou que os docentes avaliem se tem 

algum discente que necessite bolsa. Em seguida, o presidente apresentou aos discentes a possibilidade 

para realização de bancas remotas. O professor João apresentou o caso dos alunos Jomar e Cedic que 

não terão condições de condução de experimentos por conta da paralização ocorrida em virtude da 

COVID-19. 

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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