
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 09 de fevereiro de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a segunda reunião ordinária do 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação de 2021, sob a presidência do Professor 
Eduardo Ogasawara, com participação dos Professores Diego Brandão, Diego Haddad, Douglas Cardoso, 
Eduardo Bezerra, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, João Quadros, Joel dos Santos, Jorge 
Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro González, Rafaelli Coutinho e o representante discente Lucas 
Tavares. 

Passado ao primeiro item de pauta Aprovação de Bancas, o presidente apresentou o pedido de banca 
do discente Leonardo Ferreira dos Santos. A banca foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta Prorrogação de Defesa e Qualificações, o presidente apresentou 
o pedido de prorrogação de proposta de dissertação dos discentes Diego Rodrigues Moreira Totte, 
Igor da Silva Morais, Luis Barbosa de Assis Junior, Flávio Pinheiro Marques, Nadinne Guimarães 
Holanda, Liss de Fatima Francoise Moreira Grillo Faulhaber e Luciana da Costa Varjolo. Os pedidos 
foram aprovados por unanimidade. A seguir o presidente apresentou o pedido de prorrogação de 
defesa dos discentes Igor da Silva Morais e Natália Nunes Vieira. Os pedidos foram aprovados por 
unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta Recredenciamento de Docentes, o presidente da comissão de 
credenciamento docente apresentou o parecer da comissão. A seguir o presidente apresentou o pedido 
de descredenciamento do docente Leonardo Lima. O recredenciamento de todos os docentes do 
programa foi aprovado por unanimidade. O descredenciamento do docente Leonardo Lima foi 
aprovado por unanimidade. 

Passado aos assuntos gerais o presidente apresentou aos docentes a necessidade de divulgar no 
programa e no lattes as produções técnicas. Em seguida apresentou os principais pontos sobre a 
submissão da proposta do programa na plataforma Sucupira. Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 
15 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata. 
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 PRESIDENTE SECRETÁRIO 


