
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 6/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 31 de julho de 2020, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a sexta 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, João Quadros, Joel dos Santos, Jorge Soares, 

Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez, Rafaelli Coutinho. 

Passado ao primeiro item de pauta o presidente apresentou as atas das reuniões de 2020-06-19, 2020-

07-03-ext-ata e 2020-07-10-ext-ata. As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta Trabalho da comissão de egressos visando quadrienal, o presidente 

apresentou a proposta de questionário para coleta de dados dos egressos. Os docentes apresentaram suas 

considerações e propostas de alterações sobre o questionário. O Questionário final foi aprovado por 

unanimidade. 

Feita uma inversão de pauta, o presidente passou ao oitavo item de pauta Prorrogação de defesa e de 

qualificação, o presidente apresentou os pedidos de prorrogação dos discentes Abel Soares de Queiroz 

Junior, Aíquis Rodrigues Gomes, Antonio Jose de Castro Filho, Daniel Ferreira de Oliveira, Ellen 

Paixão Silva, Fernando Pereira Gonçalves de Sá, Jefferson Colares de Paula, Jorge Augusto Gomes de 

Brito, Leandro Maia Gonçalves, Lucas Giusti Tavares, Marcello Alberto Soares Serqueira, Natália 

Nunes Vieira, Raphael Correia de Souza Fialho, Raphael Dantas de Oliveira Pereira e Thiago da Silva 

Pereira. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao nono item de pauta Aprovação de banca, o presidente apresentou a solicitação da discente 

Ellen Paixão Silva e do discente Thiago da Silva Pereira. Com relação à aprovação da banca da Ellen, 

o professor Gustavo levantou a questão de que acreditava que o membro externo não fazia parte de 

programa de pós-graduação. Dessa maneira, a aprovação da banca da Ellen ficou condicionada à 

verificação da pontuação dos artigos científicos com relação à norma. A banca do Thiago foi aprovada 

por unanimidade. 

Em assuntos gerais, o professor Gustavo mencionou sobre sua participação no processo de 

credenciamento do PPPRO, para poder orientar alunos de doutorado.  

Dado o avançado da hora, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo itens de pauta serão abordados em 

uma próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às 12 horas, o presidente deu por encerrada a Reunião 

e lavrou a ata. 
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