
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 06 de agosto de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a sexta 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, 
Douglas Cardoso, Eduardo Ogasawara, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, João 
Quadros, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho, do Diretor de 
Pesquisa e Pós-graduação Ronney Arismel Mancebo Boloy, do representante discente Lucas Tavares, 
e do professor Rafael Maiani como ouvinte. O professor Eduardo Bezerra justificou sua ausência. 

Passado ao primeiro item de pauta, o presidente apresentou a ata 2021-06-18_ord-05 para aprovação. 
A ata foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao item de pauta, Aprovação do acordo de dupla diplomação entre CEFET/RJ e IPB, o 
presidente apresentou a proposta de adendo ao acordo vigente entre CEFET/RJ e IPB para a dupla 
diplomação de discentes do PPCIC. O professor Ronney esclareceu as dúvidas do colegiado. Passado 
ao regime de votação, o acordo foi aprovado pelo colegiado, com exceção do professor João Quadros 
que optou pela abstenção. Neste momento, o professor Ronney retirou-se da reunião. 

Passado ao item de pauta, Aprovação do edital interno de professor visitante no IPB, o presidente fez 
uma explicação geral sobre a participação do professor visitante no IPB e indicou que será feita uma 
seleção interna no PPCIC com formação de banca, formada pelos docentes Eduardo Bezerra, Joel dos 
Santos e Pedro Gonzalez, para avaliação de projetos dos professores que manifestarem interesse. 
Houve preocupação do colegiado sobre a incerteza de oferecimento de professor substituto por parte 
do CEFET para cobrir a carga horária do professor que terá sua saída. Outra dúvida refere-se à 
participação ou não de professor visitante como iniciativa de capacitação, a fazer parte dos Planos de 
Capacitação Docente do Colegiado Acadêmico (PCDCA). Devido às dúvidas, o presidente optou por 
esclarecê-las nas instâncias responsáveis e discutir novamente o ponto em reunião extraordinária. 

Na sequência, passou-se ao item de pauta, Aprovação da minuta de acordo de intercâmbio acadêmico 
e estudantil entre CEFET/RJ e Kumamoto. O presidente apresentou a minuta. Não havendo dúvidas, 
foi passado ao regime de votação. A minuta foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao item de pauta, Aprovação da Norma para Credenciamento de Docente do PPCIC em 
Outros PPGSS, o presidente apresentou o documento. O colegiado sugeriu nova redação em algumas 
partes do documento. Após esta organização, passou-se ao regime de votação. A norma foi aprovada 
por unanimidade. 

Na sequência, passou-se ao item de pauta, Aprovação de Pedidos de Banca, Prorrogação de 
Defesa/Qualificação e Formalização de Coorientação. Não houve pedidos de banca. O presidente 
apresentou os pedidos de prorrogação de defesa dos discentes Diego Silva de Salles, Flávio Pinheiro 
Marques, Igor da Silva Moraes (ad referendum), Lucas Giusti Tavares, Natália Nunes Vieira e Thiago 
Soares de Paula; e pedidos de prorrogação de qualificação dos discentes Diego Silva de Salles, Diego 
Rodrigues Moreira Totte, Flávio Pinheiro Marques, Igor da Silva Moraes, Liss de Fatima Francoise 
M. G. Faulhaber, Luis Barbosa de Assis Junior, Luiz Augusto de Souza, Luciana da Costa Varjolo, 
Nadinne Guimarães Holanda e Thiago Soares de Paula. Na sequência, o presidente apresentou a 
formalização de coorientação externa da aluna Luciana Varjolo, orientada pelo prof. Gustavo Guedes, 
com a profª. Juliana Novo Gomes, que é membro permanente do Programa de Pós-graduação em 
Linguística (PPGL/UFRJ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os pedidos foram aprovados 
por unanimidade. 

Passado ao item de pauta, Desligamento de Discente, o presidente informou não haver desligamentos. 

O presidente fez uma inversão de pauta e apresentou o item Aprovação do edital de seleção para 
2022,  indicando que não há modificação no conteúdo edital de 2021, com exceção do ano de 
vigência do edital. O edital foi aprovado por unanimidade. 



O presidente introduziu o item de pauta Comprovação de proficiência, contudo indicou que 
apresentará o tema novamente na próxima reunião de colegiado. 

Passado aos assuntos gerais, o presidente solicitou aos professores que tenham demanda de inscrição 
em eventos da SBC que a manifestem por e-mail. O presidente informou que a verba PROAP foi 
liberada para o Programa. O presidente apresentou a possibilidade de oferecimento de disciplinas 
pelos professores Alex Mezei e Mario Guimarães da Saint Martin's University nos dois primeiros 
trimestres de 2022. O presidente informou que seminários de demandas específicas podem ser 
gerenciados pelo professor interessado utilizando as ferramentas disponibilizadas pela comissão de 
divulgação (canal do Youtube e ferramenta de streaming). O professor Eduardo Ogasawara perguntou 
sobre a abertura do próximo processo seletivo para o mestrado. O professor Joel reforçou a 
importância das estratégias para captação de alunos nos processos seletivos. O professor Diego 
Brandão apresentou o andamento do processo seletivo 2021. O professor Gustavo sugeriu a inserção 
da explicação sobre o processo seletivo do PPCIC na página do Programa. 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 31 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  

 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


