
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 28 de maio de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a quarta 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, Jorge Soares, 
Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho, do representante discente Lucas 
Tavares e do professor Rafael Maiani como ouvinte. 

Passado ao primeiro item de pauta, o presidente apresentou a ata 2021-04-30_ord-03 para aprovação. 
A atas foi aprovada por unanimidade. 

Não tendo pedidos de aprovação de banca, o presidente passou ao próximo item de pauta Prorrogação 
de defesa e qualificações. Foi apresentado o pedido de prorrogação de defesa do aluno Lucas Giusti 
Tavares, que foi aprovado previamente ad referendum. O pedido foi aprovado por unanimidade. Não 
houve pedidos de prorrogação de qualificação. 

Passado ao próximo item de pauta, Formalização de Coorientação, foi apresentado o pedido de 
inclusão da prof. Kele Belloze como co-orientadora (interna) do aluno Diego Guimarães Pereira. O 
pedido foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao próximo item de pauta, Desligamento de Discentes, foram apresentados os pedidos dos 
alunos Abel Junior (a pedido do discente), Adriele Celina Silva de Medeiros Ribeiro (recebeu dois 
conceitos D, nas disciplinas Mineração de Texto e Metodologia Científica em Computação) e Manoel 
Guilherme de Faria Moraes (dois trancamentos (20/3 e 21/1)). Os desligamentos foram aprovados por 
unanimidade. 

Passado ao próximo item de pauta, Estabelecimento de Parcerias Internacionais (IPB e Kumamoto), o 
presidente passou a palavra para o prof. Pedro Gonzalez, presidente da comissão de 
Internacionalização. O prof. Pedro apresentou os detalhes de ambas as parcerias.  O mérito das 
parcerias internacionais foi aprovado por unanimidade.  

Passado ao próximo item de pauta, Aprovação da Norma de Participação de Docentes em outros 
Programas, o presidente apresentou a Norma e os professores fizeram sugestões para mudança de 
redação do texto. Ficou decidido que o texto será veiculado para absorver novas sugestões e será 
apresentado novamente em próxima reunião de colegiado. 

Passado ao próximo item de pauta, Aprovação de Alteração na Norma do Programa, o presidente 
apresentou as modificações inseridas na norma. Os professores fizeram algumas sugestões de 
melhorias no texto.  As alterações na Norma foram aprovadas por unanimidade. 

Passados aos assuntos gerais, o presidente informou que, no momento, não há alunos com previsão de 
defesa para 2021, que ainda precisem de proficiência em inglês, e sugeriu que os orientadores 
conversassem com seus orientados sobre a proficiência em inglês. Na sequência, informou sobre a 
apresentação da plataforma SciVal que acontecerá de forma remota. Informou ainda sobre a 
possibilidade de participar de programa de mobilidade no IPB. Na sequência, apresentou as demandas 
para inscrições em eventos do CSBC (professores Gustavo e Kele) e SBBD (possível demanda da 
prof. Kele). Na sequência, prof. Gustavo colocou uma preocupação sobre reclamações que têm 
recebido de alunos a respeito de quantidade excessiva de trabalhos nas disciplinas do Programa, 
assunto para o qual o representante discente Lucas Tavares prontificou-se em levar com os demais 
discentes do Programa. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 14 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  



 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


