
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 03 de dezembro de 2021, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a décima 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 Brandão, Diego 

Haddad, Douglas Cardoso, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Felipe Henriques, Glauco Amorim, 

Gustavo Guedes, João Quadros, Jorge Soares, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho e do 

professor Diogo Mendonça como ouvinte. A professora Kele Belloze encontava-se em notificação de 

licença. 

No expediente inicial, o presidente apresentou a ata 2021-11-05-ord-09 para aprovação. A ata foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente apresentou a ata 2021-11-19-ext-07 para 

aprovação. Durante a deliberação, o Prof. Jorge Soares se posicionou contrário à manifestação 

anterior por e-mail do Prof. Gustavo Guedes a cerca da não consideração do voto da Prof. Laura Assis 

na reunião anterior, bem como se posicionou a favor de votação por formulário ou nominal. Em 

seguida o Prof. Gustavo Guedes solicitou registro em ata de que entende que ata está correta por 

registrar o que aconteceu na reunião, mas que acredita ter havido irregularidade na votação do 

encaminhamento relativo à inclusão de cotas de gênero no edital de 2022 por ter sido considerado o 

voto da Prof. Laura Assis que a mesma manifestou em sua fala, e não por escrito, ao se retirar da 

reunião antes da votação do encaminhamento. O Prof. Diego Brandão se manifestou a favor de aceitar 

o voto da Prof. Laura Assis na reunião anterior. O Prof. Diego Brandão solicitou que registrasse em 

ata que gostaria que as reuniões passem a ser gravadas evitar dúvidas como a ocorrida. Após 

deliberação pelo colegiado, o presidente informou que, visando aumentar a precisão das atas, a partir 

de agora (i) as reuniões passarão as ser gravadas, (ii) as votações serão feitas nominalmente com 

registro do horário de início da votação, (iii) em caso de abstenção a presidência perguntará se o 

membro do colegiado gostaria de se justificar e (iv) eventos específicos a serem registrados em ata 

serão feitos no chat para registro do horário de tal evento. Como ainda se mantiveram divergências 

quanto ao texto da ata 2021-11-19-ext-07, sua aprovação ficou para reunião futura. O Prof. Jorge 

Soares solicitou que a nova redação da ata seja feita em arquivo separado para permitir comparação 

com o texto anterior, o que foi acatado pelo presidente. Ainda, atendendo solicitação do colegiado, o 

presidente informou que será convocada reunião extraordinária para revisitar o encaminhamento de 

inclusão da cota de gênero já no edital de seleção de 2022. 

O Prof. Diego Haddad entrou na reunião. 

Na ordem do dia, o presidente passou ao primeiro 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 discente Igor da Silva Morais. O presidente informou que a banca 

está de acordo com o Artigo 44 da Norma do Programa, em especial ao seu parágrafo 6º. Passado ao 

regime de votação, às 11:28 horas, o pedido foi aprovado por unanimidade. 

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 presidente informou que a secretaria enviou comunicado ao discente, porém 

sem resposta do mesmo. Passado ao regime de votação, às 11:32 horas, o desligamento foi aprovado 

por unanimidade. 

Passado ao terceiro item de pauta, Mudança de Orientador(a), o presidente apresentou a solicitação 

de mudança de orientador do discente Michel Morais Ferreira, do Prof. Diego Haddad para a Prof. 

Laura Assis, como parte do processo de desligamento do primeiro do Programa. Passado ao regime de 

votação, às 11:35 horas, a mudança foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao quarto item de pauta, Reestruturação das comissões de autoavaliação e divulgação, o 

presidente apresentou a necessidade de mudança da presidência da comissão de autoavaliação. A 

mesma passaria para a presidência do Prof. Eduardo Ogasawara. Assim, as comissões ficariam como 

segue. Comissão de Autoavaliação: Eduardo Ogasawara (presidente), Joel dos Santos, Kele Belloze e 



Felipe Henriques. Comissão de Divulgação: Rafaelli Coutinho (presidente), Douglas Cardoso e 

Glauco Amorim. Em seguida o Prof. Felipe Henriques agradeceu a tempo em que presidiu a comissão 

pelo aprendizado que teve. Passado ao regime de votação, às 11:42 horas, a reestruturação foi 

aprovada por unanimidade. 

Passado ao quinto item de pauta, Chamada Cotutela 2021, o presidente apresentou a chamada interna 

elaborada pela comissão de internacionalização para participação de discentes no programa de dupla 

diplomação em parceria com o IPB. O Prof. Jorge Soares parabenizou o PPCIC e a comissão de 

internacionalização pelas ações de internacionalização sendo realizadas. Passado ao regime de 

votação, às 11:49 horas, a chamada foi aprovada por unanimidade. 

Passado ao sexto item de pauta, Calendário de reuniões para 2022, o presidente apresentou o 

calendário para 2022 aprovado no COPEP e informou o planejamento de reuniões ordinárias do 

programa, a saber: 14 de janeiro, 4 de fevereiro, 4 de março, 22 de abril, 13 de maio, 17 de junho, 15 

de julho, 12 de agosto, 16 de setembro, 14 de outubro, 11 de novembro e 16 de dezembro. 

Passado ao sétimo item de pauta, Oferta de disciplinas em 2022, o presidente apresentou o calendário 

de 2021 e foram feitas modificações levando-se em consideração o calendário de 2022. Durante as 

modificações os Professores Eduardo Bezerra, Douglas Cardoso e Jorge Soares saíram da reunião. 

Dado o avançar da hora, o presidente ficou de organizar os horários e disponibilizar uma prévia para 

ajustes pontuais dos docentes antes da divulgação no site do Programa. 

Dado o avançar da hora, os itens de pauta Aprovação da Disciplina Asp.net (Razvan Alex Mezei - 

SMU) e Aprovação do Regulamento de Uso dos Laboratórios serão discutidos em reunião 

extraordinária a ser convocada pelo presidente. 

Passado aos Assuntos Gerais, o presidente solicitou que os planos de trabalho para 2022 e relatórios 

de 2021 sejam enviados até a primeira reunião ordinária de 14 de janeiro de 2022. Em seguida 

apresentou a equipe criada no software Microsoft Teams para agendamento das defesas.  

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 45 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 

lavrou a ata.  

 

 
 Joel dos Santos 

 PRESIDENTE 


