
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2022 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 04 de fevereiro de 2022, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a segunda 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, Eduardo 
Bezerra, Eduardo Ogasawara, Felipe Henriques, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, João Quadros, 
Kele Belloze e Pedro Gonzalez, e do professor Diogo Mendonça como ouvinte. Os professores Jorge 
Soares e Rafaelli Coutinho justificaram suas ausências. O professor Diego Brandão encontra-se em 
notificação de férias, contudo, participou da reunião. O presidente deu início à reunião, iniciando a 
gravação da mesma após consulta aos membros do colegiado. 

No expediente inicial, o presidente apresentou as atas 2022-01-14-ord-01 e 2022-01-21-ext-01 para 
aprovação. As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Os Professores Diogo Mendonça e Glauco Amorim entraram na reunião. 

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 a aprovação de pedido de banca da discente Liss de Fátima Françoise Moreira 
Grillo Faulhaber. O presidente apresentou os pedidos de prorrogação de defesa de dissertação dos 
discentes Danielle F. de Albuquerque, Diego Silva de Salles, Diego Rodrigues Moreira Totte, Iran de 
Alvarenga Cidade, Felipe Oliveira Feder, Flávio Pinheiro Marques, Liss Faulhaber, Luciana da Costa 
Varjolo, Luis Barbosa de Assis Junior, Luiz Augusto Perciliano e Thiago Soares de Paula. O 
presidente apresentou os pedidos de prorrogação de qualificação dos discentes Arthur Ronald Garcia 
Diego Silva de Salles, Diego Rodrigues Moreira Totte, Luciana da Costa Varjolo, Luiz Augusto 
Perciliano e Thiago Soares de Paula. Ainda, o presidente apresentou as solicitações de inclusão do 
docente Fábio Usberti (Unicamp) na coorientação do discente Michel Ferreira e do docente Douglas 
Cardoso (CEFET/RJ) na coorientação do discente Willian Pitter. Por fim, o presidente apresentou as 
solicitações de desligamento da discente Natália Nunes Vieira por chegar ao limite do prazo máximo 
para defesa e do discente Marcelo Luis Moreira por abandono (não realizou matrícula nos trimestres 
T3/2021 e T4/2021). Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. 

Passado ao item de pauta Resultado Final da Chamada para credenciamento de Colaborador e 
Permanente, o professor Eduardo Bezerra, presidente da Comissão de 
Credenciamento/Acompanhamento Docente informou o credenciamento do professor Glauco Fiorott 
Amorim como docente permanente e o credenciamento do professor Diogo Silveira Mendonça como 
professor colaborador. Passado ao regime de votação, o colegiado aprovou o credenciamento do 
professor Diogo Mendonça por unanimidade e o credenciamento do professor Glauco Amorim com 
uma abstenção do professor Eduardo Ogasawara. 

Passado ao item de pauta Reestruturação da comissão de seleção, o presidente informou a nova 
formação da comissão de seleção: Diego Brandão (presidente), Gustavo Paiva Guedes, Laura Silva de 
Assis, Glauco Fiorott Amorim e Diogo Mendonça. A nova formação da comissão de seleção foi 
aprovada por unanimidade. 

Passado ao item de pauta Recredenciamento/Descredenciamento de docentes, o presidente informou 
que todos os docentes entregaram os relatórios de 2021 e plano de trabalho para 2022. Após análise 
dos relatórios pela comissão e reuniões individualizadas com os docentes, a Comissão de 
Credenciamento/Acompanhamento Docente indicou o recredenciamento de todos os docentes. O 
recredenciamento foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao item de pauta Assinatura Grammarly, o professor Pedro Gonzalez, presidente da 
Comissão de Internacionalização, apresentou sobre a possibilidade de fazer a assinatura do software 
Grammarly utilizando a verba do Programa, e assim beneficiar a todos os docentes. O professor 
Eduardo Ogasawara acrescentou que o software também possui uma boa funcionalidade de detecção 



de plágio. Passado ao regime de votação, o colegiado aprovou por unanimidade o mérito de realizar 
uma assinatura do software Grammarly. 

Passado aos Assuntos Gerais, o presidente informou sobre o retorno presencial para o primeiro 
trimestre de 2022 da Pós-graduação. Na sequência, o presidente indicou que a Comissão de Cotas de 
Gênero ficará por um tempo paralisada devido ao afastamento do professor Diego para o Instituto 
Politécnico de Bragança. Ainda, informou que durante esse afastamento, o professor Gustavo Guedes 
ficará responsável pelo processo seletivo. Na sequência, o presidente informou sobre o planejamento 
de oferecimento das disciplinas de Blockchain, já em 2022, e Engenharia de Software, em 2023, pelo 
professor Diogo Mendonça. 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 09 minutos, o presidente finalizou a gravação, deu por 
encerrada a Reunião e eu, na função de secretária, lavrei a ata.  

 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


