
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 05 de fevereiro de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a primeira reunião ordinária do 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação de 2021, sob a presidência do 
Professor Joel dos Santos, com participação dos Professores Diego Brandão, Diego Haddad, Douglas 
Cardoso, Eduardo Bezerra, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Jorge Soares, Pedro 
González e Rafaelli Coutinho. 

Passado ao primeiro item de pauta Trancamento de disciplina fora do prazo, o presidente passou a palavra ao 
prof. Jorge Soares para detalhar o caso do aluno Uriel que realizou um pedido de trancamento da disciplina 
Mineração de Dados fora do prazo por problemas familiares enfrentados pelo aluno. O colegiado discutiu e 
aprovou por unanimidade a solicitação. 

Passado ao segundo item de pauta Aprovação de projetos de extensão, o presidente apresentou o pedido de 
ciência do projeto de Seminários e Workshop da Escola de Informática e Computação (WEIC), do prof. 
Eduardo Ogasawara. Após o presidente passou a palavra ao prof. Jorge para explicar sobre o projeto com a 
CBF Academy. Após deliberação os projetos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta Criação da disciplina Jogos Educacionais, o presidente apresentou o 
pedido de criação da disciplina a ser ministrada pelo prof. Mário Guimaraes no contexto do convênio com a 
Universidade Saint Martin (Washington, EUA). Após deliberação, o colegiado decidiu pela criação da 
disciplina Tópicos em Aplicações Computacionais, vinculada à linha de Gerência de Dados. Esta disciplina 
terá ementa flexível e poderá ser utilizada para disciplinas que venham a ser ofertadas aos alunos do PPCIC 
tanto no contexto do convênio com a Universidade Saint Martin quanto outras. A disciplina foi aprovada com 
sete votos a favor, três abstenções e um voto contrário.  

Passado ao quarto item de pauta Aprovação de bancas, o presidente apresentou o pedido de banca do aluno 
Rodolpho da Silva Nascimento. A banca foi aprovada por unanimidade. 

Dada a falta de quórum para discussão de itens estruturantes, o quinto e sexto itens (Proposta de alteração 
de norma geral para a criação de disciplina isolada e Proposta de regulamento de participação em outros 
programas) serão discutidos em uma próxima reunião. 

Passado ao sétimo item de pauta Prorrogação de defesas e qualificações, o presidente apresentou os pedidos 
de prorrogação de proposta dos discentes: Abel Soares de Queiroz Junior, Raphael Dantas de Oliveira 
Pereira, Igor da Silva Morais. O presidente apresentou ainda os pedidos de prorrogação de dissertação dos 
discentes Antônio Jose de Castro Filho, Leonardo Ferreira dos Santos, Rodolpho da Silva Nascimento, 
Leandro Maia Gonçalves, Jorge Augusto Gomes de Brito, Abel Soares de Queiroz Junior, Lucas Giusti 
Tavares, Natália Nunes Vieira, Raphael Dantas de Oliveira Pereira, Igor Da Silva Morais. Os pedidos foram 
aprovados por unanimidade. No mesmo item foram discutidos os pedidos de flexibilização do limite de 
qualificação de 15 meses para as alunas bolsistas Daniele Albuquerque, Nadine Holanda e Iran Cidade por 
conta da pandemia. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao oitavo item de pauta Desligamento de Discentes, o presidente apresentou o desligamento dos 
discentes Eduardo Primo de Souza, Felipe de Avila Tavares e Marcio Lopes Gonzalez. por abandono de 
curso. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado aos assuntos gerais, o Prof. Felipe Henriques comentou que está se candidatando a uma vaga de 
docente no PPGIO. Como é um programa apenas de Doutorado, isso não causará problemas ao colegiado do 
PPCIC, de acordo com o documento da Capes, desde que o prof. Felipe apenas oriente alunos de Doutorado 
no PPGIO. A seguir o presidente solicitou que os docentes do PPCIC fiquem atentos aos prazos de 
encerramento das disciplinas e lançamento de notas. Pediu também que procurem acompanhar o histórico 
dos seus orientados de modo a evitar possíveis problemas. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 20 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a 
ata. 

 
 Joel dos Santos Felipe Henriques 
 PRESIDENTE SECRETÁRIO 


