
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 18 de junho de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a quinta reunião ordinária do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação de 2021, sob a presidência da 
Professora Kele Belloze, com participação dos Professores Diego Haddad, Diego Brandão, Eduardo 
Bezerra, Felipe Henriques, Gustavo Guedes, João Quadros, Laura Assis e Pedro Gonzalez; do 
representante discente Lucas Tavares e do professor Rafael Maiani como ouvinte. O professor Eduardo 
Ogasawara justificou ausência. Os professores Joel dos Santos, Jorge Soares e Rafaelli Coutinho 
encontravam-se em notificação de férias. 

Passado ao primeiro item de pauta, a presidente apresentou a ata 2021-05-28_ord-04 para aprovação. 
A ata foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao segundo item de pauta, Aprovação de Pedidos de Banca, a presidente apresentou o pedido 
de banca do aluno Lucas Giusti Tavares. A banca foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta, Aprovação de Pedidos Prorrogação de Defesa e Qualificação, a 
presidente apresentou o pedido de prorrogação de proposta de dissertação do aluno Felipe Oliveira 
Feder. O pedido foi aprovado por  unanimidade. Não houve pedidos de prorrogação de defesa de 
dissertação. A presidente reforçou aos professores que orientem seus alunos a fazerem seus pedidos de 
prorrogação utilizando o sistema de chamados com antecedência mínima de uma semana da reunião de 
colegiado. 

Não havendo pedidos de Formalização de Coorientação e Desligamentos de Discentes, a presidente 
passou ao sexto item de pauta, Solicitação do Discente Igor Morais. A presidente informou o pedido 
aos membros do colegiado, a saber, retirada da disciplina Seminário para Dissertação de Mestrado e 
inserção da disciplina Atividade de Estudo Integrada para o 1º trimestre de 2021, por motivo de saúde. 
O prof. Pedro Gonzalez, orientador do aluno, apresentou a explicação a respeito do pedido. Após 
discussões, não houve um consenso sobre a solicitação. O prof. Gustavo propôs o encaminhamento: 
aprovar o trancamento de matrícula do aluno para o 1º trimestre de 2021. Não houve outros 
encaminhamentos. A presidente então colocou o encaminhamento em tela em votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. 

Passado ao sétimo item de pauta, Aprovação da Norma para Credenciamento de Docente do PPCIC 
em Outros PPGSS. A presidente apresentou o documento da norma que fora revisado previamente pelo 
colegiado. Não havendo quórum estruturante para a votação da norma, a presidente indicou pontos de 
dúvidas no documento, solicitando nova revisão aos membros. 

Não houve assuntos gerais. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 23 minutos, a presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou 
a ata.  

 
 Kele Belloze   
 PRESIDENTE  
 
 
 


