
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 8/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

 
No dia 25 de setembro de 2020, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a oitava 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, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e 
Rafaelli Coutinho. 

O primeiro item de pauta foi referente a aprovação das atas 2020-07-31, 2020-08-28, 2020-09-11-ext. As 
atas foram aprovadas por unanimidade. 

O segundo item de pauta tratou do pedido de prorrogação de qualificação de Natália Nunes Vieira. O pedido 
foi aprovado por unanimidade. 

O terceiro item de pauta tratou dos pedidos de aprovação de bancas: Leonardo Ferreira dos Santos, Fernando 
Pereira Gonçalves de Sá, Luciana Escobar Gonçalves Vignoli e Marcello Alberto Soares Serqueira. Todos os 
pedidos estavam dentro das conformidades e foram aprovados por unanimidade.  

O quarto item de pauta foi referente aos pedidos de coorientação. Para o discente Fernando de Sá, foi autorizada 
a coorientação pelo pesquisador Rodrigo Franco Toso (PhD) da Microsoft AI & Research. Para o discente 
Augusto Mendonça, foi autorizada a coorientação pelo professor Luís Tarrataca (D.Sc) do CEFET/RJ. 
Finalmente, para o discente Jefferson Colares, foi autorizada a coorientação pelo Prof. Douglas Cardoso (D.Sc) 
do CEFET/RJ. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade.  

O quinto item de pauta foi sobre a revisão das ementas das disciplinas do Programa. Foi compartilhado um 
documento no qual as disciplinas devem ser revisadas. As disciplinas deverão ser analisadas e aprovadas em 
reunião específica para vocês.  

O sexto item da pauta foi referente a definição da chamada de credenciamento de docente colaborador. A 
minuta da chamada foi elaboradora pela comissão de credenciamento e apresentada pelo Prof. Diego Haddad. 
Foi decidido ofertar duas vagas para docente colaborador. O calendário da chamada tem início do 01/10/2020 
e termina 09/11/2020. A reunião extraordinária de 13/11/2020 deverá analisar as propostas. A reunião ordinária 
de 27/11/2020 deverá homologar o resultado do credenciamento. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

O sétimo item de pauta foi para abordar a execução da aplicação da prova de inglês para os discentes do 
Programa. Considerando-se o cenário de pandemia, foi proposto uma alteração de regulamento. A alteração 
no regulamento indicou oportunidades do uso de testes gratuitos de proficiência especificados pelo Programa 
quando não for possível a prova presencial. Tal excepcionalidade ocorreria quando os alunos que já tiverem 
feito a qualificação e sem possibilidade da prova presencial, será aceito o exame tal com data posterior a 
qualificação. Esta proposta foi aprovada pela maioria com abstenção das profs. Kele Belloze e Laura Assis.  

Em assuntos gerais foram debatidas o pagamento de periódicos open access e a preparação para o fechamento 
da quadrienal. Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 50 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião 
e lavrou a ata. 

 

 Eduardo Ogasawara  

   PRESIDENTE 

 
 


