
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 08/2021 DO COLEGIADO DO PPCIC 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 10 de dezembro de 2021, às 10 horas e 20 minutos, em modalidade remota, ocorreu a oitava 

reunião extraordinária 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, Felipe Henriques, Glauco Amorim, João Quadros, 

Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis e Pedro Gonzalez. Os professores Gustavo Guedes e Rafaelli 

Coutinho, justificaram suas ausências. O presidente deu início oficialmente à reunião, iniciando a 

gravação da mesma após consulta aos membros do colegiado. 

Para o ponto de pauta Aprovação da Disciplina Asp.net (Razvan Alex Mezei - SMU), o presidente 

contextualizou o tema apresentando um breve histórico das conversas com os docentes Razvan Alex 

Mezei e Mário Guimarães da Saint Martin's University (SMU) para que os mesmos lecionem 

disciplinas no PPCIC em 2022. Em seguida apresentou a ementa da disciplina Asp.Net enviada pelo 

Prof. Razvan Alex Mezei para oferta no primeiro trimestre de 2022. Aberta a palavra para 

manifestação do colegiado, o Prof. Diego Brandão sugeriu a criação de uma nova disciplina de 

tópicos para acomodar a disciplina em tela. Após deliberação, passado ao regime de votação, foram 

colocados dois encaminhamentos para votação. O primeiro encaminhamento, realizado às 10:36, para 

aprovação da ementa da disciplina Asp.Net, foi aprovado com 10 votos a favor e uma abstenção do 

Prof. João Quadros. O segundo encaminhamento, realizado às 10:44, para criação da disciplina de 

Tópicos Especiais em Programação, foi aprovado com 10 votos a favor e uma abstenção do Prof. João 

Quadros. 

Nada mais havendo a tratar, às 10 horas e 47 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião, 

finalizou a gravação e lavrou a ata.  

 
 Joel dos Santos 

 PRESIDENTE 


