
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 03 de março de 2022, às 10 horas, em modalidade remota, ocorreu a terceira 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, Diogo Mendonça, 
Douglas Cardoso, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, João 
Quadros, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli Coutinho. O professor 
Felipe Henriques justificou sua ausência. 

No expediente inicial, o presidente apresentou a ata 2022-02-04-ord-02 para aprovação. A ata foi 
aprovada 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 os pedidos de prorrogação de qualificação dos discentes Rafael Assis Mello 
Pereira Dias e Vinicius Soares dos Santos. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. Neste 
ponto, o professor Eduardo Ogasawara propôs o seguinte encaminhamento: prorrogação automática 
do prazo de defesa de qualificação até o final do 1º trimestre de 2022 para os discentes que já estejam 
matriculados na disciplina Seminários para Dissertação no referido trimestre. Não havendo outros 
encaminhamentos, entrou-se no regime de votação. O encaminhamento foi aprovado por 12 votos a 
favor e um contra. O professor Gustavo justificou seu voto contrário, por achar que o aluno tem que 
mostrar interesse e pedir a prorrogação. O docente indicou que já tivemos alunos sem interesse tendo 
progressão de prazo automático, e que além disso, pode gerar confusão com outros alunos, pois dirão 
que neste trimestre não precisaram pedir prorrogação. O professor João justificou seu voto favorável 
indicando que entende que a matrícula do aluno na disciplina já é uma forma de mostrar interesse em 
realizar a qualificação e que seria menos uma burocracia. 

Na sequência, o presidente apresentou a solicitação de desligamento da discente Alexander Barros da 
Silva devido a duas reprovações e dois trimestres em matrícula. O pedido foi aprovado por 
unanimidade. 

O professor Douglas Cardoso entrou na reunião a partir deste ponto. 

Passado ao item de pauta Oferta da disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos, o presidente 
informou que ainda não há um posicionamento institucional sobre ofertar a disciplina de maneira 
remota pelo professor Diego Brandão, uma vez que o professor estará afastado. Após deliberação, o 
presidente colocou o encaminhamento: mudar a oferta da disciplina Análise e Projeto de Algoritmos 
para o 3º trimestre de 2022. O encaminhamento foi aprovado com 13 votos a favor e uma abstenção. 
O professor João justificou seu voto de abstenção informando que não conseguiu entender todos os 
dados para realizar uma decisão favorável. O professor Jorge justificou seu voto favorável devido ao 
contexto da disciplina ser lecionado pelo professor Diego Brandão, mas coloca que a questão sobre a 
possibilidade de ensino remoto não ficou clara. Devido a essa mudança, na sequência, o presidente 
colocou o encaminhamento: possibilitar a qualificação do discente sem a disciplina obrigatória 
Análise e Projeto de Algoritmos devido à mudança da disciplina para o 3º trimestre de 2022, desde 
que o aluno cumpra os requisitos de seis créditos de disciplinas do núcleo básico e 12 créditos em 
disciplinas exigidas pelo Programa. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Ainda em 
consequência da mudança da disciplina para o 3º trimestre de 2022, houve a reorganização do 
oferecimento de disciplinas na grade horários, movendo as disciplinas Aplicações de Robótica e 
Metodologia Científica em Computação do 3º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022. 

Passado ao item de pauta Oferta da Prova de Proficiência em Inglês, o presidente colocou ao 
colegiado sobre a necessidade de se pensar a oferta de prova presencial de proficiência em Inglês, 
dado o término do período de ensino remoto. Após deliberação, o colegiado sugeriu manter a prova 
EFSet, contudo, sendo realizada presencialmente e com tempo definido, no ambiente do Cefet/RJ. 
Ainda, o colegiado sugeriu aceitar o EFSet realizado de forma remota até o 2º trimestre de 2022 para 



os discentes que já qualificaram. Os pontos foram aprovados por unanimidade. O professor João 
precisou sair da reunião neste item de pauta e não participou desta votação. 

Passado aos Assuntos Gerais, o professor Gustavo relatou que lhe foi passado pela Coordenação de 
Informática para assumir uma turma adicional no Curso Técnico em Informática no 1º semestre de 
2022. Sendo assim, ele informou ao colegiado que devido a esta nova turma não vigorar no seu 
planejamento anual, que não conseguirá assumir a função de presidente da Comissão de Seleção, na 
licença do professor Diego Brandão. Informou que consegue participar da comissão, contudo, sem 
assumir este papel. O professor Joel relembrou aos membros do colegiado sobre a entrega de projeto 
de pesquisa no decorrer deste ano, que é o segundo da quadrienal.  

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 19 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 


