
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2020 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 27 de novembro de 2020, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a décima 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 Haddad, Diego Brandão, Eduardo Bezerra, 
Felipe Henriques, Gustavo Guedes, João Quadros, Joel dos Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, 
Pedro Gonzalez, do representante discente Lucas Tavares e dos professores Diogo Mendonça, Glauco Amorim 
e Rafael Maiani como ouvinte. 

Passado ao primeiro item de pauta, o presidente apresentou as atas 2020-09-25, 2020-10-09-ext, 2020-10-23, 
2020-11-[a-d]ext para aprovação. As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Não tendo pedidos de aprovação de banca, o presidente passou ao terceiro item de pauta “Prorrogação de 
defesa”. Foram apresentados os pedidos de prorrogação de defesa de dissertação dos discentes Daniel Ferreira 
de Oliveira, Jorge Augusto Gomes de Brito, Rodolpho da Silva Nascimento e o pedido de prorrogação de 
qualificação do discente Igor da Silva Morais. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta “Homologação dos resultados de credenciamento de docentes colaboradores”, 
o presidente apresentou os resultados para homologação. A homologação foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao quinto item de pauta “Credenciamento de docentes colaboradores”. O presidente apresentou o 
credenciamento dos docentes colaboradores Glauco Amorim e Douglas Cardoso. O credenciamento dos 
docentes foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta “Pedidos de Co-orientação”. Foram apresentados os seguintes pedidos. 
Inclusão do Prof. Eduardo Bezerra como co-orientador (interno) do aluno Leandro de Souza Lima 
Chernicharo; Inclusão do Prof. Diego Brandão como co-orientador (interno) do aluno Renato Rodrigues; 
Inclusão do Prof. Diego Brandão como co-orientador (interno) da aluna Danielle Albuquerque; Inclusão do 
Prof. Diego Brandão como co-orientador (interno) do aluno Roberto Pontes; Inclusão do Prof. Gustavo Guedes 
como co-orientador (interno) da aluna Erica Carneiro; Inclusão da Profa. Kele Belloze como co-orientadora 
(interna) do aluno Mateus Pereira; Inclusão do Prof. Marcel Pedroso (Fiocruz) como co-orientador do aluno 
Rafael Dias; Inclusão do Prof. Fabio Porto (LNCC) como co-orientador do aluno João Silva; Inclusão do Prof. 
Michel Pompeu Tcheou como co-orientador (externo) do aluno Thiago Reis. Os pedidos foram aprovados por 
unanimidade. 

Passado ao sétimo item de pauta “Autoavaliação e processo de autoavaliação” o presidente passou a palavra 
ao Prof. Felipe Henriques que apresentou os avanços da comissão de autoavaliação quando ao processo de 
autoavaliação do PPCIC. A seguir o presidente apresentou as modificações no documento de autoavaliação 
como resultado dos trabalhos da comissão de autoavaliação do COPEP e coletou sugestões do colegiado. O 
documento com as alterações foi aprovado por unanimidade. O presidente convidou os docentes a colaborarem 
no relatório da autoavaliação. 

Passado ao oitavo item de pauta “Edital do Processo Seletivo” o presidente passou a palavra ao Prof. Diego 
Brandão que apresentou as modificações no edital de seleção para 2021. As modificações foram aprovadas 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 50 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata. 

 Eduardo Ogasawara Joel dos Santos 
 PRESIDENTE SECRETÁRIO 


