
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 5/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 19 de junho de 2020, às 10 horas e 10 minutos, em modalidade remota, ocorreu a quinta 

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, Gustavo Guedes, Jorge Soares, Kele 

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

professores Diogo Mendonça, Fábio Paschoal e Rafael Mello como ouvintes. 

Passado ao primeiro item de pauta “Aprovação das atas de 2020-05-22”. A ata foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta “Aprovação de banca”, o presidente apresentou o pedido dos 

discentes RAFAELA DE CASTRO DO NASCIMENTO, ADALBERTO MINEIRO DE ANDRADE 

e GUSTAVO PACHECO EPIFANIO. As bancas foram aprovadas por unanimidade. 

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

apresentou os pedidos de prorrogação da defesa de dissertação dos discentes JOMAR FERREIRA 

MONSORES, ADALBERTO MINEIRO DE ANDRADE, LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

RODOLPHO DA SILVA NASCIMENTO, GUSTAVO PACHECO EPIFANIO, LUCIANA 

ESCOBAR GONÇALVES VIGNOLI e AUGUSTO MAGALHÃES PINTO DE MENDONÇA. Os 

pedidos de prorrogação foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta “Desligamento de discentes”, o presidente apresentou o pedido de 

desligamento do discente CEDRIC MONTEIRO a pedido do discente. O desligamento foi aprovado 

por unanimidade. 

Passado ao quinto item de pauta “Deliberações sobre o Processo Seletivo”, o presidente apresentou o 

cenário atual do processo seletivo e das recorrentes prorrogações por conta da suspensão das atividades 

no CEFET/RJ. O presidente informou que a continuidade do processo seletivo depende de que o Edital 

de seleção contemple explicitamente a possibilidade de que as etapas sejam realizadas de forma remota. 

Será necessário o envio de alterações no edital para a procuradoria do CEFET/RJ. O primeiro 

encaminhamento nesse item foi pela manutenção da prorrogação das inscrições do processo seletivo 

até uma definição do calendário acadêmico. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O 

segundo encaminhamento nesse item foi por permitir a continuidade oficial dos processos seletivos, 

estabelecendo-se um calendário acadêmico oficial para os cursos de pós-graduação na modalidade 

remota. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. A partir desse ponto o professor Felipe 

Henriques passou a participar da reunião. O terceiro encaminhamento nesse item foi pelo aumento do 

número de vagas para três vagas por docente no processo seletivo vigente em caso de aprovação na 

procuradoria das alterações do edital. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O quarto 

encaminhamento nesse item foi pela permissão de inclusão dos docentes que não tinham ofertado vaga 

no processo seletivo vigente. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta “Deliberações sobre Avaliação de Egressos”. O item foi prorrogado 

para a próxima reunião a pedido do Prof. João. 

Passado ao sétimo item de pauta “Processo e questões de autoavaliação”, o presidente apresentou a 

necessidade de avançar com o processo de autoavaliação. Foi encaminhada a apresentação de uma 

versão prévia da descrição e do procedimento de autoavaliação para a próxima reunião. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

Passando aos assuntos gerais, o prof. João apresentou um problema ocorrido com relação a um aluno 

do curso técnico ter sido inscrito como potencial bolsista no edital PIBIC-EM por ele (João) e Gustavo. 

O presidente pediu que os docentes divulguem mais fortemente os seminários que estão sendo 

realizados no formato remoto (streaming). Avisou também que os demais docentes podem organizar 

seminários nos seus centros em paralelo aos seminários da EIC. O presidente pediu que os docentes 

enviem atualizações da planilha de eventos nacionais. Poderão ser lançados também os eventos 

internacionais, porém não há definição de como será o pagamento de inscrição em eventos 

internacionais. O presidente falou que o template LaTeX que está disponível no site do PPCIC está 



divergindo da versão mais atual do Nortese o qual deve ser modificado. 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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