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

No dia 19 de novembro de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a sétima reunião 

extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob a 

presidência do Professor Joel dos Santos, com participação dos(as) Professores(as) Diego Haddad, 

Diego Brandão, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo 

Guedes, Jorge Soares, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho. A Professora Kele Belloze 

encontrava-se em notificação de licença. 

Para o ponto de pauta Aprovação das Alterações no Edital de Seleção para Acomodar Parecer da 

Procuradoria, o presidente apresentou o parecer da Procuradoria, requisitando a inclusão de cotas 

raciais e para pessoas com deficiência no edital de seleção. Em seguida, apresentou as alterações 

feitas no edital de seleção. As alterações no edital para inclusão de cotas étnico-raciais e para pessoas 

com deficiência foram aprovadas por unanimidade. Foi apresentada também a proposta de inclusão de 

cotas para mulheres, seguindo uma tendência de estímulo à participação de mulheres na Ciência da 

Computação. O Prof. Gustavo Guedes manifestou-se a favor da inclusão de cotas para mulheres, bem 

como para transexuais e travestis já para esse edital. Sugeriu que a comissão de seleção tenha um 

prazo para elaborar uma redação para inclusão deste tipo de cota. Após fazer suas pontuações, o Prof. 

Gustavo Guedes mencionou que talvez não conseguisse falar novamente porque precisaria dirigir, 

mas acompanharia as discussões na reunião. O Prof. Jorge Soares se manifestou para que seja feita 

uma análise da participação de mulheres na ciência, como motivação para inclusão de cotas para um 

próximo edital. Manifestou-se ainda a favor de ações antidiscriminatórias num espectro mais amplo. 

O Prof. Diego Brandão sugeriu que outras iniciativas de inclusão de mulheres, como paridade na 

participação em seminários e bancas, sejam realizadas pelo grupo. A Profa. Laura Assis discorreu 

sobre o assunto e manifestou sua posição contrária à inclusão de cotas para mulheres, confirmando o 

que já havia escrito no chat (“Sou contra a cota para mulheres”, às 10:26).  Às 11:27, a partir das 

deliberações, um primeiro encaminhamento foi que o programa realize ações afirmativas de gênero. 

O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Neste momento, a Profa. Laura Assis, precisando 

se ausentar, manifestou-se pedindo para que o seu voto, contrária à inclusão de cotas para mulheres no 

edital, fosse considerado. O segundo encaminhamento foi pela formação de uma comissão para 

discutir a inclusão de cotas de gênero no edital de seleção e disseminar o assunto no grupo. O 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade, com exceção da Prof. Laura Assis que havia se 

retirado, e formada comissão composta pelos(as) docentes Eduardo Ogasawara, Gustavo Guedes 

(presidente), Jorge Soares e Kele Belloze. Em seguida foi encaminhada a inclusão da cota de gênero 

já no edital de seleção de 2022, encaminhamento reprovado com cinco votos contra (contabilizando o 

voto da Prof. Laura Assis explicitado anteriormente), três abstenções e quatro votos a favor (incluindo 

votos do Prof. Gustavo Guedes e do Prof. Glauco). O Prof. Gustavo Guedes questionou o presidente 

se o voto da Prof. Laura Assis seria considerado, dado que ela não estava no momento da votação. O 

presidente respondeu afirmativamente, pois a Profa. Laura havia manifestado seu desejo antes de se 

retirar. Neste momento, o Prof. Diego Brandão observou que a Prof. Laura Assis havia se manifestado 

via chat (considerando o comentário “Sou contra a cota para mulheres” às 10:26). Comentário 

ratificado pelo Prof. Glauco Amorim. O Prof. Gustavo Guedes mencionou estar de acordo. Em 

sequência foi encaminhada a inclusão da cota de gênero no edital de seleção de 2023, 

encaminhamento aprovado com oito votos a favor (incluindo votos do Prof. Gustavo Guedes e do 

Prof. Glauco), três abstenções e um voto contra (contabilizando como voto o comentário da Prof. 

Laura Assis que havia explicitado seu voto anteriormente). Por fim, foi encaminhada a formação de 

comissões, na sequência do estudo de gênero, para discutir demais ações afirmativas. O 

encaminhamento foi aprovado com dez votos a favor (incluindo votos do Prof. Gustavo Guedes e do 

Prof. Glauco) e uma abstenção. 

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

 
 Joel dos Santos 

 PRESIDENTE 


