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

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 11 de setembro de 2020, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a reunião extraordinária 

5.a 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, Joel dos Santos, Jorge Soares, 

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

O presidente apresentou o calendário e a normativa para atividades acadêmicas na modalidade remota 

durante a pandemia. Foram feitos os ajustes nos horários e indicações das plataformas para execução 

das atividades. Também foram revistas as disciplinas para o próximo trimestre. Todas as informações 

foram aprovadas por unanimidade para inclusão no site do Programa.  

 

No dia 11 de setembro de 2020, às 10 horas, às 11 horas, em modalidade remota, ocorreu a reunião 

extraordinária 5.b 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 e dos professores Diogo 

Mendonça, Fábio Junior e Rafael Mello como ouvintes. 

O presidente apresentou o contexto para autorização de participação de docentes do PPCIC como 

permanentes em outros Programas. Foram apresentadas as restrições do documento de área e as 

restrições dos outros programas em relação a participação dos docentes. No cenário, os docentes 

Gustavo Guedes e Pedro Gonzalez solicitaram participação como docente permanente no Programa 

de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. O colegiado autorizou a participação dos 

docentes com o comprometimento deles de que a participação nos demais Programas não prejudique 

suas atividades no PPCIC. A autorização foi aprovada pelo colegiado (11 votos a favor e uma 

abstenção). Também foi deliberado que a comissão formada pelo Professor Gustavo Guedes 

(presidente) e Pedro Gonzalez fica responsável pela escrita de uma normativa específica que aborde o 

tema.  

 

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

 
Eduardo Ogasawara 

PRESIDENTE 

 

 


