
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 03 de setembro de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a sétima 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, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Kele Belloze, 
Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho; e do professor Rafael Maiani como ouvinte. Os 
professores Jorge Soares e Felipe Henriques justificaram sua ausência. O professor Diego Brandão 
informou que iria se ausentar mais cedo da reunião.  

Passado ao primeiro item de pauta, o presidente apresentou as atas 2021-08-06-ord-06, 2021-08-
13_ext-05 para aprovação. As atas foram aprovadas por unanimidade. 

O presidente fez uma inversão de pauta, e apresentou os itens Aprovação das Alterações na Norma de 
Produção Docente e Aprovação das Alterações na Norma de Produção Discente. O presidente 
informou que foi necessária a alteração nas normas para definir as novas pontuações de acordo com a 
definição da CAPES para os Qualis dos artigos para o novo quadriênio. Não havendo solicitações de 
novas mudanças, passou-se ao regime de votação. As Alterações na Norma de Produção Docente 
foram aprovadas por unanimidade. As Alterações na Norma de Produção Discente foram aprovadas 
por unanimidade. 

Na sequência, passou-se ao item de pauta, Aprovação de Pedidos de Banca, Prorrogação de 
Defesa/Qualificação e Formalização de Coorientação. O presidente apresentou o pedido de 
aprovação de banca do aluno Jorge Augusto Gomes de Brito. Na sequência, o presidente apresentou o 
pedido de prorrogação de defesa do discente Jorge Augusto Gomes de Brito e os pedidos de 
prorrogação de qualificação dos alunos Arthur Ronald Ferreira Diogenes Garcia, Davi Bortolotti 
Batista, Diego Silva de Salles, Thiago Soares de Paula (ad referendum reunião ordinária 01-21). Os 
pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao item de pauta, Desligamento de Discente, o presidente informou os desligamentos dos 
discentes Raphael Dantas de Oliveira Pereira e Gabriel Eduardo Feitosa Lima, por dois trancamentos 
de matrícula (primeiro e segundo trimestres de 2021); e do discente Diego Guimarães Pereira devido 
ao término do prazo de qualificação e não recebimento de pedido de prorrogação. O processo de 
desligamento dos discentes foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência, passou-se ao item de pauta, Aproveitamento de comprovação de proficiência da 
seleção. O presidente gostaria de um entendimento do colegiado em relação à aceitação do 
comprovante de proficiência de língua inglesa apresentado no processo seletivo. Após discussões do 
colegiado, o presidente apresentou o encaminhamento: aceitar o comprovante de proficiência de 
língua inglesa do aluno se o mesmo estava válido no período que o aluno entrou no mestrado. O 
encaminhamento foi aprovado por unanimidade.  

Passado ao item de pauta, Mudança de orientação, o presidente passou a palavra para o professor 
Diego Haddad que informou seu interesse em pedir desligamento do PPCIC e desta forma repassar as 
orientações do discente Ryan Dutra de Abreu para a professora Laura Silva de Assis e do discente 
Anderson Nascimento Manhães para os professores Diego Brandão (orientador principal) e Douglas 
Cardoso (co-orientador), ambas acordadas entre os professores e os alunos. As mudanças de 
orientação foram aprovadas por unanimidade. 

Passado aos assuntos gerais, o presidente informou sobre a solicitação recebida do aluno Luís Barbosa 
de Assis Junior para utilizar os laboratórios de Informática e sobre o protocolo de biossegurança da 
DIPPG, que estabelece as regras para a entrada dos alunos de Pós-graduação do CEFET para uso dos 
laboratórios. Como o protocolo indica a necessidade de haver um responsável pelo laboratório, o 
presidente solicitou que se algum docente quiser se responsabilizar pelo laboratório para viabilizar a 
ida de seus discentes ao CEFET para pesquisa, que enviem um e-mail para ele e o professor Glauco 
Amorim informando a respeito. Após este ponto, o professor Diego Brandão saiu da reunião e houve 



a entrada do professor Felipe Henriques. Na sequência, o presidente informou que está sendo 
realizada a anotação de faltas justificadas dos docentes nas atas e pede aos docentes que sinalizem tais 
ocorrências de faltas. O presidente informou que no momento o PPCIC está sem representação 
discente devido a defesa do aluno Lucas Giusti, e que será encaminha mensagem aos alunos para 
iniciarem processo de eleição para nova representação. Posteriormente, o presidente informou que 
professor Diego irá abrir pedido de afastamento ao DEPIN para participar como professor visitante na 
chamada do IPB e desta forma solicitar professor substituto. Na sequência, o presidente informou 
sobre a possibilidade de inserção no SIE da participação de docentes externos que dividem disciplinas 
com os professores do PPCIC, para que conste no histórico do aluno a informação da participação de 
um professor externo na disciplina. Essa divisão pode acontecer indicando os percentuais de 
participação de cada professor no SIE. Os professores Eduardo Ogasawara e Gustavo pediram que 
essas informações sejam formalizadas por ofício junto a direção da DIPPG. Na sequência, o 
presidente informou sobre a possibilidade de abrir chamada para professor colaborador e professor 
permanente neste ano. Posteriormente, o professor Pedro informou sobre a abertura de uma 
conferência na Universidade de Kumamoto e que seria interessante a participação dos nossos alunos 
para fortalecer a parceria que está sendo firmada entre as instituições. Finalizando, o presidente 
informou que a FAPERJ tem uma chamada aberta para apoio a programas de Pós-graduação e que irá 
convocar uma reunião extraordinária para apresentar o projeto a ser submetido pelo PPCIC. 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 32 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  

 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


