
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 30 de abril de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a terceira 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 Haddad, Diego Brandão, 
Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Joel dos 
Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho e do 
representante discente Lucas Tavares. 

Passado ao primeiro item de pauta, o presidente apresentou as atas 2020-11-27, 2020-12-11, 2021-01-
08_ext-01, 2021-02-05_ord-01, 2021-02-12_ext-02, 2021-04-09_ord-02, 2021-04-16_ext-03 e 2021-
04-23_ext-04 para aprovação. As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta, o presidente apresentou as próximas datas de reuniões ordinárias 
deste colegiado para o ano de 2021: 28/maio, 18/junho, 06/agosto, 03/setembro, 08/outubro, 
05/novembro, 03/dezembro. As datas foram aprovadas por unanimidade. 

Não tendo pedidos de aprovação de banca, o presidente passou ao quarto item de pauta Prorrogação 
de defesa e qualificações. Foram apresentados os pedidos de prorrogação de proposta de dissertação 
dos discentes Arthur Ronald Ferreira Diogenes Garcia, Davi Bortolotti Batista, Diego Silva Salles, 
Diego Guimarães Pereira, Felipe Oliveira Feder, Luiz Augusto de Souza Perciliano, Thiago Soares de 
Paula. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. Não houve pedido de prorrogação de defesa de 
dissertação.  

Passado ao quinto item de pauta, o presidente apresentou a recomposição das comissões. As 
comissões ficaram decididas da seguinte forma: 1) Comissão de Bolsas: Kele Belloze (presidente), 
Joel dos Santos, Iran Cidade (discente); 2) Comissão de Divulgação: Rafaelli Coutinho (presidente), 
Eduardo Ogasawara, Glauco Amorim, Douglas Cardoso; 3) Comissão de Egressos: João Quadros 
(presidente), Pedro Gonzalez; 4) Comissão de Credenciamento/Acompanhamento Docente: Eduardo 
Bezerra (presidente), Joel dos Santos, Kele Belloze; 5) Comissão de Internacionalização: Pedro 
Gonzalez (presidente); 6) Comissão de Autoavaliação: Felipe Henriques (presidente), Joel dos Santos, 
Kele Belloze; 7) Comissão de Seleção: Diego Brandão (presidente), Gustavo Guedes, Jorge Soares, 
Laura Assis, Diego Haddad. A nova composição das comissões foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta, formalização de coorientações. Foram apresentados os seguintes 
pedidos: Inclusão do prof. Diego Brandão como co-orientador (interno) do aluno Iran Cidade; 
Inclusão do prof. Diego Brandão (interno) como co-orientador do aluno Roberto Pontes; Inclusão do 
prof. Eduardo Bezerra (interno) como co-orientador do aluno Diego Sales; Inclusão do prof. Eduardo 
Ogasawara como co-orientador (interno) do aluno Flavio Marques; Inclusão do prof. Felipe 
Henriques (interno) como co-orientador do aluno Diego Totte; ; Inclusão do prof. Felipe Henriques 
(interno) como co-orientador do aluno Thiago Gonzaga; Inclusão da profª. Laura Assis como co-
orientador (interna) da aluna Gabrielle Pereira; Inclusão do prof. Ronaldo Goldschmitd (externo) 
como co-orientador da aluna Renata Fonseca. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao sétimo item de pauta, o presidente apresentou a mudança de orientação da aluna Luciana 
Varjolo, a pedido da aluna, do prof. Joel dos Santos para o prof. Gustavo Guedes. A mudança foi 
aprovada por unanimidade. 

Passado aos assuntos gerais, o presidente apresentou sobre os pedidos feitos à secretaria, os quais 
devem ser feitos por chamado e não mais por e-mail. Em seguida apresentou que o projeto FAPERJ 
enviado ano passado foi aprovado e aguarda liberação do orçamento. Em seguida a prof. Kele Belloze 
apresentou o pedido sobre a disponibilização da gravação das defesas e proposta de mestrado. Após 
discussões, houve um consenso entre os membros em não disponibilizar as gravações e uma sugestão 
para os alunos gravarem um picth de sua apresentação para disponibilizar. Na sequência a prof. Kele 
informou sobre a necessidade de registrar a frequência dos participantes nas apresentações de defesa e 
proposta de mestrado, para registro no site de Seminários. A nova comissão de divulgação trabalhará 
sobre esses dois últimos dois pontos (picth e frequência). Na sequência o prof. Joel apresentou, como 



decorrência de reunião realizada com a prof. Dayse Pastore (DEPOG), a possibilidade de intercâmbio 
do PPCIC com o Instituto Politécnica de Bragança, como um projeto piloto para dupla diplomação. 
Na sequência, o prof. Gustavo perguntou sobre o edital de ouvinte, e as mudanças de texto sobre 
participação em banca nas normas do programa, se já foram passadas pelo COPEP, ao que o prof. Joel 
informou que ainda passará. 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 55 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  

 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


