
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 4/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 22 de maio de 2020, às 10 horas e 30 minutos, em modalidade remota, ocorreu a quarta 

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, Joel dos Santos, Pedro González, Rafaelli Coutinho e do 

professor Fábio Junior como ouvinte. 

Passado ao primeiro item de pauta “Aprovação das atas de 2020-04-24”. A ata foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta “Prorrogação de prazo de qualificação e dissertação”, o presidente 

apresentou os pedidos de prorrogação dos discentes JEFFERSON COLARES, MARCELO 

SERQUEIRA e RAPHAEL FIALHO. Os pedidos de prorrogação foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta “Aprovação de banca”, o presidente apresentou o pedido do discente 

AÍQUIS GOMES. A banca foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta “Norma dos Programas”, o presidente apresentou os pontos 

identificados na reunião do COPEP que precisam ser corrigidos no regulamento geral da DIPPG. O 

presidente pediu que os docentes verifiquem pontos de inconsistência e repassem para que o mesmo os 

leve para a comissão que está atualizando a norma. 

Passado ao quinto item de pauta “Análise das bolsas CEFET/RJ”, o docente Joel dos Santos apresentou 

as duas consultas da Comissão Geral de Bolsas ao colegiado do programa. A primeira consulta envolveu 

a proposta da Comissão Geral de Bolsas para a compatibilização das bolsas CEFET/RJ com as bolsas 

CAPES prevendo a prorrogação das bolsas por até três meses. O colegiado aprovou por unanimidade a 

proposta. A segunda consulta visa saber se o CEFET/RJ deveria adotar uma postura de prorrogação 

automática das bolsas CAPES pelo período em que os CEFET/RJ interrompeu todas as atividades. O 

colegiado aprovou a proposta com abstenção do docente Eduardo Ogasawara. 

Passado ao sexto item de pauta “Revisão das comissões”, foram discutidas as composições das 

comissões do programa. A nova composição das comissões foi aprovada por unanimidade. 

Passado aos assuntos gerais. O presidente informou que relembrou a alteração na norma do programa 

referente a pedidos de coorientação externa e informou os procedimentos a serem seguidos para 

informar sobre os pedidos de coorientação. A seguir o presidente reforçou o procedimento para defesas, 

informando que após a aceitação das bancas os discentes devem entrar com o pedido de marcação de 

banca na secretaria. Esse pedido é importante pois embasa a criação da ata de defesa pela secretaria. A 

seguir o presidente informou que em pedidos para qualificações não é preciso pedir aprovação do 

colegiado ou COPEP. Informou também que os pedidos de prorrogação de qualificação devem ser 

feitos para o caso de o aluno ter que defender após os 18 meses e, caso o discente esteja matriculado, 

deverá receber uma nota na disciplina de seminários. Por fim, o presidente apresentou o cancelamento 

de chamada para docente permanente em maio (ficando para segundo semestre). 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 30 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou 

a ata. 
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