
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2022 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 13 de maio de 2022, às 10 horas e 08 minutos, ocorreu a quarta 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 Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Glauco 
Amorim, Gustavo Guedes, Jorge Soares, Kele Belloze, Laura Assis, Pedro Gonzalez e Rafaelli 
Coutinho. 

No expediente inicial, o presidente apresentou a ata 2022-03-03-ord-03 para aprovação. A ata foi 
aprovada por unanimidade. 

Os professores Eduardo Ogasawara e Jorge Soares passaram a integrar a reunião a partir deste ponto. 

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(as) discentes Danielle Rodrigues 
Pinna, Érica Carneiro Queiroz da Silva, Gabrielle Pereira, João Victor Guinelli da Silva, Leandro de 
Souza Lima Chernicharo, Mateus do Amor Devino Pereira, Roberto da Silva Gervasio Pontes, Ryan 
Dutra de Abreu e Uriel Merola Minage e Silva, aprovados ad referendum, bem como os pedidos 
dos(as) discentes Diego Rodrigues Moreira Totte, Renata Fonseca da Silva e Luiz Augusto de Souza 
Perciliano. Na sequência, o presidente apresentou os pedidos de prorrogação de defesa dos(as) 
discentes Felipe Olieira Feder, Flávio Pinheiro Marques, Iran de Alvarenga Cidade, Liss de Fátima F. 
M. Grillo Faulhaber, Luis Barbosa de Assis Junior e Thiago Soares de Paula, aprovados ad 
referendum, bem como os pedidos dos(as) discentes Diego Rodrigues Moreira Totte, Luciana da 
Costa Varjolo e Luiz Augusto de Souza Perciliano. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 
Após aprovação dos pedidos, o presidente ressaltou que não serão mais aceitos pedido enviados para 
o e-mail da coordenação, apenas aqueles recebidos feitos pelo sistema de chamados e recebidos via 
secretaria. 

Na sequência, o presidente apresentou a solicitação de desligamento do discente Alexander Barros da 
Silva. O pedido foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao item de pauta Apreciação do caso das discentes Danielle Pina e Gabrielle Pereira, o 
presidente informou que o professor Diego Brandão, orientador das discentes, solicita a troca da 
disciplina Seminário para Dissertação de Mestrado para uma disciplina de Tópicos para o 1º trimestre 
de 2022, por não ter conseguido auxiliar as discentes em virtude se sua ida para o IPB como professor 
visitante. Após discussões do colegiado, o professor Jorge sugeriu como encaminhamento deferir o 
pedido do professor Diego Brandão de forma parcial fazendo a exclusão da disciplina Seminário para 
Dissertação de Mestrado e incluindo a disciplina de Atividade de Estudo Integrada. O 
encaminhamento obteve sete votos a favor; dois votos contra, dos professores Eduardo Ogasawara e 
Gustavo Guedes; e uma abstenção, do professor Glauco, que preferiu votar deste modo por não 
conhecer como os outros casos anteriores semelhantes a este foram resolvidos.  

Passado ao item de pauta  Apreciação da solicitação da discente Karina Brandão Cândido da Silva, o 
presidente informou sobre o pedido da discente para trancamento fora do prazo das disciplinas 
Programação Linear e Banco de Dados do 1º trimestre de 2022. Após discussões, foi proposto o 
encaminhamento: exclusão das disciplinas Programação Linear e Banco de Dados e inclusão da 
disciplina Atividade de Estudo Integrada. O encaminhamento obteve oito votos a favor e uma 
abstenção do professor Glauco. O professor Gustavo havia saído da reunião neste momento e não 
participou desta votação. 

Passado ao item de pauta Processo Seletivo 2022-T2, o professor Joel fez um resumo do processo 
seletivo. O professor Joel pediu para que os professores relatassem ao longo do ano sobre a demanda 
de vagas para o planejamento de novo processo seletivo. 



Passado ao item de pauta Oferta de disciplina da SMU no T2/2022, o professor Joel relatou sobre a 
mudança de instituição do professor Mario Guimarães da Saint Martin's University (SMU) para a 
Southeast Missouri State University (SEMO). Assim, ele não oferecerá disciplina de Jogos 
Educacionais no próximo trimestre para o PPCIC. Contudo, há a disponibilidade de oferecimento da 
disciplina do prof. Alex Mezei, da SMU. O professor Eduardo Bezerra sugeriu conversar com o 
professor Mario para viabilizar a cooperação de trabalho com sua atual instituição. Após discussões, o 
colegiado entende ser melhor aguardar o oferecimento da disciplina de Segurança, que poderá ser 
ofertada pelo prof. Alex Mezei futuramente e então é favorável ao não oferecimento de disciplinas da 
SMU no 2º trimestre de 2022. Ainda, o colegiado entende ser interessante buscar junto ao prof. Mario 
Guimarães cooperação com a SEMO. 

 
Passado ao item de pauta Demandas SBC, o professor Joel solicitou as demandas de inscrições para o 
Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC) e eventos apoiados pela sociedade. O 
professor Jorge fez o pedido ao colegiado para participação no curso de Qualidade do CSBC. Assim, 
o professor Joel colocou o encaminhamento: aprovar o uso do benefício  institucional para 
participação do professor Jorge Soares no Curso de Qualidade do CSBC como coordenador do curso 
de graduação em Ciência da Computação, membro do colegiado do PPCIC e membro da comissão 
para estudos sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação. O professor Gustavo, que 
retornou à reunião neste momento, se absteve. Os demais membros votaram favorável. 
 
Passado ao item de pauta Compras de livros, o professor Joel informou que a compra de livros 
precisaria ser realizada com a verba do Programa e consultou o colegiado sobre o interesse de 
compra. Os professores Pedro e Glauco que haviam indicado alguns títulos, retiraram seus pedidos em 
prol da verba ser destinada ao apoio de publicação de artigos e participação de alunos em eventos. 
 
Passado aos Assuntos gerais, o professor Joel informou que na próxima reunião do COPEP será 
formada uma comissão, na qual ele será o presidente, para fazer uma revisão nas normas gerais dos 
cursos de pós-graduação. Então, na sequencia da conclusão dos trabalhos da referida comissão, 
apresentará as mudanças para o colegiado e abrirá a discussão para mudanças nas normas específicas 
do PPCIC. Ele solicita que os membros enviem as demandas de mudança que já identificam. 
Posteriormente, o professor Joel explicou que o processo de parceria internacional com a 
Universidade de Kumamoto (Japão) precisou ser reiniciado. Informou sobre o parecer referencial da 
procuradoria que aponta as diretrizes para o processo de parceria. Informou que o professor Ronney 
indicou um interesse da Universidade de Porto Alegre (Portugal) em estabelecer parceria de 
internacionalização. Por fim, o professor Joel informou sobre a possibilidade de workshops entre os 
alunos do PPCIC e os alunos do IPB. O professor Gustavo informou sobre as consultas que abriu na 
ouvidoria do CEFET, sobre os votos de professores substitutos nas reuniões e sobre o caso de pessoas 
que deixam seu voto, mas saem da reunião no momento do voto. O professor Gustavo informou sobre 
sua preocupação em relação à imagem do PPCIC perante os discentes e sugere à coordenação 
fortalecer a necessidade da representação discente.  

 

Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 10 minutos, o presidente deu por encerrada a Reunião e 
lavrou a ata.  

 
 Joel dos Santos Kele Belloze  
 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


