
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 7/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 28 de agosto de 2020, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a 7° reunião ordinária do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação de 2020, sob a presidência do 

Professor Joel dos Santos, com participação dos Professores Diego Brandão, Diego Haddad, Eduardo 

Bezerra, Felipe Henriques, Gustavo Guedes, Joel dos Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro 

Gonzalez, Rafaelli Coutinho, além da participação de Fábio O. Jr. 

O prof. Joel começou a reunião falando sobre os pedidos de prorrogação dos alunos. Os pedidos estão sendo 

realizados de maneira automática. O prof. Gustavo pediu que a redação do texto seja modificada para que 

seja mais genérica, já que os pedidos foram automáticos. O prof. Diego Haddad pediu para que o nome do 

aluno dele seja corrigido (Jefferson). Ata da reunião de 31/07/2020 foi aprovada por unanimidade. 

Sobre a situação do calendário da DIPPG e o retorno às atividades, o prof. Joel iniciou a sua fala fazendo um 

apanhado de como está essa situação na DIPPG. Ele relembrou a proposta construída pelo colegiado, e 

relatou que o prof. Eduardo Ogasawara levou a proposta para o COPEP. Foi conversado sobre a importância 

de o colegiado apoiar o prof. Eduardo Ogasawara sobre o retorno às atividades, nas reuniões dos conselhos. 

O prof. Jorge reiterou os movimentos de apoio do colegiado desde o início deste processo de estudo de 

retorno às aulas. Nesse momento houve uma votação a respeito do colegiado apoiar o movimento do prof. 

Eduardo Ogasawara levar ao COPEP a proposta de retorno das aulas: o colegiado aprovou por unanimidade 

o movimento.  

Sobre a chamada para colaborador do programa, o prof. Joel iniciou a apresentação do documento da 

chamada para docente colaborador. O prof. Gustavo comentou que acha importante a inclusão da questão do 

docente poder colaborar em comissões. O prof. Joel lembrou que há essa questão na norma do programa. O 

prof. Gustavo disse que podemos alinhar os textos de acordo com o PPPRO, explicitando essa questão de 

maneira igualitária. Sugeriu-se que a norma seja referenciada na chamada de docente colaborador, mas que é 

importante deixar explicitado. O prof. Joel disse que está confusa a parte que descreve a confirmação do 

pedido. Pode haver um texto dizendo que os pedidos serão confirmados após um período específico, segundo 

os profs. Joel e a Laura. O prof. Joel disse que compartilhará o link com o colegiado. O prof. Joel reiterou 

que deve estar explícito o fato de o candidato ter que estar coorientando algum aluno do PPCIC. O prof. 

Diego Brandão disse que concorda que isso deve estar explícito no documento de credenciamento de 

colaborador. O prof. Joel pediu que estes ajustes sejam feitos no documento. Assim que o documento for 

aprovado, o colegiado poderá fazer a chamada. Na próxima reunião, o colegiado irá definir a data da 

chamada. O prof. Diego Haddad lembrou que o docente Douglas Cardoso, do campus Petrópolis, está 

interessado em se candidatar para colaborador, mas que ele não está coorientando por conta dessa suspensão 

do calendário. O prof. Joel disse que podemos ajustar isso quando o documento for aprovado. O prof. Diego 

Haddad perguntou se poderia indicar o prof. Douglas como coorientador de seu aluno Jefferson Colares, já 

que ele ainda não tem coorientação externa. O colegiado verificou a regra do programa. Para colaborador, a 

coorientação interna pode ser em andamento. Isto significa que o prof. Douglas poderia iniciar uma 

colaboração com o prof. Diego Haddad. O prof. Felipe, que é o atual coorientador do aluno Jefferson se 

dispôs em trocar a coorientação do referido aluno, para o que o docente Douglas possa se candidatar para 

docente colaborador do programa. O prof. Diego Haddad ainda convidou o prof. Felipe para ser coorientador 

do seu aluno Thiago Gonzaga. O prof. Felipe aceitou o convite. 

Sobre a Revisão das ementas das disciplinas mostrando aderência às linhas de pesquisa do Programa, o prof. 

Joel iniciou o ponto, de modo que se possa rever todas as ementas, para assegurar que as ementas estejam 

aderentes à área de Ciência de Dados. O prof. Joel disse que enviará um e-mail solicitando a revisão. 

Como próximo ponto de pauta, o prof. Joel iniciou a sua fala a respeito do pedido de banca da sua aluna 

Ellen Paixão Silva. Havia alguns problemas com o membro externo da banca, uma docente da área da 

Psicologia. Por conta do fato de a docente externa não ser da área da computação, esse pedido não foi levado 

ao COPEP. O prof. Joel convidou uma docente da USP de São Carlos (profa. Maria da Graça Campos 

Pimentel) de modo a incluir um membro externo da área da computação. O prof. Joel iniciou a aprovação da 

banca, com a inclusão da profa. Maria da Graça. A banca foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. 

Como assuntos gerais, o Prof. Joel falou inicialmente a respeito do pagamento de periódicos open access e 

de inscrições em conferências internacionais. Nesse momento, o prof. Joel relatou que o prof. Eduardo 

Ogasawara fez dois ofícios à DIPPG: i) sobre pagamentos de periódicos open access; e ii) sobre o pagamento 



de conferências internacionais. Sobre o planejamento da prova de proficiência em inglês para os novos 

discentes, lembrou-se que os discentes que entraram ano passado já deveriam ter feito a prova, mas 

provavelmente terão que fazê-la no ano que vem. O prof. Joel disse que o colegiado tem que pensar no 

modelo da prova, por exemplo, um formato remoto. Sobre a situação do trabalho da comissão de 

autoavaliação visando a quadrienal, o prof. Felipe disse que está fechando uma nova versão do plano de 

autoavaliação em conjunto com a profa. Laura Assis. Eles têm feito reuniões com os professores Eduardo 

Ogasawara e Joel. O prof. Felipe encerrou a sua fala dizendo que enviará uma nova versão ao colegiado 

assim que possível. Sobre a prorrogação de bolsas da Capes, o prof. Joel entrou e contato com os alunos 

bolsistas da Capes, e passou as devidas solicitações para a DIPPG.   
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