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

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 17 de dezembro de 2021, às 10 horas e 10 minutos, em modalidade remota, ocorreu a décima 

reunião extraordinária 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, 

Diego Brandão, Eduardo Ogasawara, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Joel dos 

Santos, Jorge Soares e Pedro Gonzalez. As professoras Laura Assis e Rafaelli Coutinho, justificaram 

suas ausências. A presidente deu início à reunião, iniciando a gravação da mesma após consulta aos 

membros do colegiado. 

Para o ponto de pauta Inclusão da Cota de Gênero no Edital de Seleção de 2022, a presidente passou 

a palavra ao Prof. Joel dos Santos que contextualizou o assunto de inclusão de cota de gênero nos 

editais de seleção do PPCIC e relatou o ocorrido na 7ª reunião extraordinária, onde esta questão foi 

avaliada pelo colegiado. O Prof. Joel dos Santos apresentou que, dado o questionamento feito pelo 

Prof. Gustavo Guedes na 10ª reunião ordinária ocorrido durante a aprovação da ata da 7ª reunião 

extraordinária e manifestação de outros membros do colegiado no sentido de rever a votação, a 

coordenação decidiu por chamar uma reunião extraordinária para discutir o tema. Durante a 

deliberação o Prof. Gustavo Guedes esclareceu que acredita ter havido irregularidade na votação - por 

ter considerado o voto expresso pela Prof. Laura Assis em sua fala, e não por escrito, ao se retirar da 

reunião em momento anterior à votação - e, por isso, acha que a votação deveria ser refeita. Os Profs. 

Diego Brandão e Glauco Amorim informaram que responderam ao Prof. Gustavo sobre o voto da 

prof. Laura pois entenderam que ela havia registrado tanto por voz quanto por texto. O Prof. Glauco 

Amorim ressaltou que não considera que houve irregularidade e que não participou de nenhuma 

irregularidade. Questionado, o Prof. Joel dos Santos esclareceu que a nova votação estava sendo feita 

pois alguns membros do colegiado pediram para a votação ser refeita e que isso não significava que a 

coordenação entende que houve irregularidade no processo de votação. Em seguida, por sugestão do 

Prof. Jorge Soares, os Profs. Glauco Amorim, Joel dos Santos, Jorge Soares e Pedro Gonzalez 

pediram o registro em ata de que entendem não haver irregularidade na reunião anterior que tratou do 

tema. O Prof. Gustavo Guedes pediu o registro em ata de que entende que houve irregularidade na 

reunião anterior e, por isso, solicitou nova reunião. Encerrada a deliberação e passado ao regime de 

votação às 11:04, o ponto foi reprovado por nove votos contrários, não sendo possível coletar o voto 

do Prof. Eduardo Ogasawara. O Prof. Gustavo Guedes justificou seu voto pois passado o tempo a 

comissão de seleção já possui um calendário para a próxima seleção. O Prof. Pedro Gonzalez 

justificou seu voto pois a votação não deveria ser refeita, por entender que não houve irregularidade, e 

deveria manter o resultado da votação anterior. 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 08 minutos, a presidente finalizou a gravação e deu por 

encerrada a Reunião e eu, na função de secretário, lavrei a ata.  
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