
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2022 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 14 de janeiro de 2022, às 10 horas e 11 minutos, em modalidade remota, ocorreu a primeira reunião 
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação de 2022, sob a presidência 
do Professor Joel dos Santos, com participação dos Professores Diego Brandão, Diego Haddad, Eduardo 
Bezerra, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Jorge Soares, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho e do professor 
Diogo Mendonça como ouvinte. A professora Kele Belloze encontava-se em notificação de férias e os 
professores Eduardo Ogasawara, João Quadros e Gustavo Guedes justificaram sua ausência. O presidente deu 
início à reunião, iniciando a gravação da mesma após consulta aos membros do colegiado. 

No expediente inicial, o presidente apresentou a ata 2021-11-19-ext-07 para aprovação. A ata foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida, o presidente apresentou as atas 2021-12-03-ord-10, 2021-12-10-ext-08, 2021-12-
10-ext-09 e 2021-12-17-ext-10 para aprovação. As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Na ordem do dia, o presidente passou ao primeiro item de pauta Aprovação de Pedidos de Banca, Prorrogação 
de Defesa/Qualificação, Formalização de Coorientação e Desligamento de Discente. O presidente apresentou 
o pedido de prorrogação de qualificação e dissertação do discente Diego Silva Salles. Apresentou ainda as 
solicitações de inclusão da docente Vanessa de Almeida Guimarães na coorientação da discente Liss 
Faulhaber, do docente Diogo Mendonça na coorientação do discente Rafael Assis Mello Pereira Dias, do 
docente Leonardo Lima (UTFPR) na coorientação do discente Ivson Gonçalves da Silva e do docente Ronaldo 
Ribeiro Goldschmidt (IME) na coorientação do discente Uriel Merola Minagé e Silva. Por fim, o presidente 
apresentou a solicitação de desligamento do discente Anderson Manhães a pedido do mesmo. Todos os pedidos 
foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao item de pauta Descredenciamento de Docente, o presidente apresentou o pedido de 
descredenciamento do docente Diego Haddad. O descredenciamento foi aprovado por unanimidade. O Prof. 
Jorge Soares justificou que seu voto foi em respeito à vontade do docente. 

Passado aos Assuntos Gerais, o presidente informou sobre o resultado dos processos abertos no final de 2021 
para uso da verba do programa e que seu uso será prioritário para apoio aos discentes em 2022. Em seguida, 
informou que todos os relatórios de 2021 e plano de trabalho de 2022 foram entregues e serão avaliados pela 
comissão de recredenciamento docente. O parecer da comissão será apresentado na próxima reunião de 
colegiado. Em seguida o presidente informou sobre o andamento das chamadas de credenciamento de 
colaborador e permanente. Por fim, divulgou o processo seletivo discente e informou sobre a necessidade de 
mudança na comissão de seleção numa próxima reunião de colegiado. 

Nada mais havendo a tratar, às 10 horas e 51 minutos, o presidente finalizou a gravação, deu por encerrada a 
Reunião e lavrou a ata.  

 

 
 Joel dos Santos 
 PRESIDENTE 


