
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 05 de novembro de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a nona 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, Douglas 
Cardoso, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Pedro Gonzalez e 
Rafaelli Coutinho e do professor Diogo Mendonça como ouvinte. Os professores Diego Brandão, 
Felipe Henriques, João Quadros, Joel dos Santos e Jorge Soares justificaram previamente suas 
ausências. 

No expediente inicial, a presidente apresentou a ata 2021-10-08-ord-08 para aprovação. A ata foi 
aprovada pelos membros do colegiado, à exceção do professor Eduardo Ogasawara que se absteve. 

Na ordem do dia, a presidente passou ao primeiro item de pauta, Aprovação de Pedidos de Banca 
(aprovado unanimidade), Prorrogação de Defesa/Qualificação (aprovados) e Formalização de 
Coorientação (aprovado). A presidente apresentou o pedido de aprovação de banca dos discentes 
Danielle Fontes de Albuquerque e Davi Bortolloti Batista. Na sequência, a presidente apresentou os 
pedidos de prorrogação de defesa dos discentes Diego Rodrigues Moreira Totte, Danielle 
Albuquerque, Davi Bortolotti Batista, Iran Cidade, Liss Faulhaber, Luis Barbosa de Assis Junior, Luiz 
Augusto Perciliano, Luciana da Costa Varjolo, Thiago Rangel Pesset Gonzaga; e os pedidos de 
prorrogação de qualificação dos discentes Diego Rodrigues Moreira Totte, Flávio Marques, Liss 
Faulhaber, Luiz Augusto Perciliano, Luciana da Costa Varjolo. Na sequência, a presidente apresentou 
o pedido de formalização de coorientação do professor Diogo Mendonça (CEFET/RJ) como 
coorientador (externo) do aluno Felipe Mello Fonseca com início em 05/11/2021. Os pedidos foram 
aprovados por unanimidade. Ainda neste ponto de pauta, a presidente apresentou os pedidos de 
prorrogação de defesa e prorrogação de qualificação dos discentes Arthur Ronald Ferreira Diogenes 
Garcia, Nadinne Guimarães Holanda e Thiago Soares de Paula. Estes pedidos foram aprovados por 
unanimidade com a condição de entrega das documentações dos pedidos de prorrogações no prazo 
limite de dois úteis contados do dia desta reunião. 

Passado ao segundo item de pauta, Desligamento de Discente, foi apresentado o desligamento do 
discente Jorge Augusto Gomes de Brito devido ao término do prazo de defesa e não recebimento de 
pedido de prorrogação. O professor Eduardo Ogasawara dispôs o seguinte encaminhamento: solicitar 
à Secretaria o envio de comunicado ao discente sobre seu desligamento e efetivar o desligamento na 
próxima reunião de colegiado. Não havendo outros encaminhamentos, entrou-se em regime de 
votação e o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta, Apresentação da demanda de disciplinas de Ciência de Dados, a 
presidente passou a palavra para o prof. Eduardo Ogasawara que relatou sobre os estudos realizados 
pela comissão da SBC para os currículos de referência dos cursos de graduação em ciência de dados, 
o qual toma como base o documento que descreve as competências de computação para currículos de 
graduação em ciência de dados publicado pela ACM.  

Passado ao quarto item de pauta, Chamadas para Credenciamento, a presidente apresentou os 
documentos para chamada de professor colaborador e professor permanente. Houve a indicação de 
uma revisão no texto.  As chamadas foram aprovadas por unanimidade, com exceção do prof. Diego 
Haddad que havia saído da reunião. 

Passado aos Assuntos Gerais, o prof. Eduardo Ogasawara apresentou sobre a possibilidade de 
participação dos membros do colegiado no Fórum de Câmaras Setoriais para a Câmara de Tecnologia 
da ALERJ. Ele também informou que iniciará um ciclo de conversa com os talentos interessados em 
se credenciar no PPCIC. O prof. Eduardo Bezerra informou que iniciou a parceria com o IPB. A 
presidente passou os seguintes comunicados: possibilidade de a PROJUR retornar o edital do 
processo seletivo com o indicativo de incluir cotas racial e PCD; não haverá mudança de sigla para o 
PPCIC; preparação pela DEPOG de um Webinar para passar orientações sobre APCN; contratação da 
ferramenta Stela Experta pelo CEFET para coleta de dados do Lattes. A presidente  reforçou aos 



membros quanto aos prazos de envio de documentação para as reuniões. Ela também informou sobre 
a participação do prof. Joel na comissão da DIPPG para criação do plano de retorno presencial e quem 
desejar pode enviar sugestões. O prof. Pedro informou que a convite do Diretor de Pesquisa e Pós-
graduação, prof. Ronney Boloy, passa a ser responsável pelas questões de internacionalização da 
DIPPG.  

  

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 50 minutos, a presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  

 

 
 Kele Belloze 
 PRESIDENTE 


