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

No dia 13 de agosto 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 
do Professor Joel dos Santos, com participação dos Professores Diego Haddad, Diego Brandão, 
Eduardo Ogasawara, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Jorge Soares, Kele Belloze, Pedro Gonzalez 
e Rafaelli Coutinho. 

O presidente apresentou o ponto de pauta Ações de apoio institucional do CEFET/RJ para docente 
visitante no IPB. Ele informou as possíveis soluções relacionadas à carga horária do docente em 
mobilidade de acordo com reunião prévia com a diretoria de Pesquisa e Pós-graduação. O colegiado 
discutiu o tema. O professor Diego Brandão manifestou interesse em participar do processo de 
professor visitante para o IPB para fevereiro de 2022. Os professores Diego Brandão, Glauco 
Amorim, Joel dos Santos, Kele Belloze e Pedro Gonzalez manifestaram interesse em participar do 
processo para professor visitante para o IPB para anos posteriores à 2022. Nesta segunda opção, o 
presidente relatou que há também o interesse do professor Eduardo Bezerra. Após discussões sobre as 
opções para a mobilidade dos professores, o presidente abriu o encaminhamento: o PPCIC entende 
que qualquer ação de mobilidade deve ser entendida como uma ação de capacitação, sendo importante 
que o CEFET/RJ esclareça os limites e critérios de prioridade dessa modalidade frente à outras 
modalidades de capacitação, além de entender que para a participação de um docente em uma ação de 
mobilidade deve haver a liberação do colegiado de origem e que qualquer saída de professor deve ter 
a contrapartida da instituição em oferecer professor substituto para sua vaga. À exceção do professor 
Diego Haddad que havia se retirado da reunião, o encaminhamento foi aprovado pelos demais 
membros do colegiado. 
 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 40 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  

 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


