
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2022 DO COLEGIADO DO PPCIC 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

No dia 10 de junho de 2022, às 10 horas e 15 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. Os professores Felipe Henriques e João Quadros justificaram suas ausências. 

No expediente inicial, o presidente indicou que as atas das reuniões da 4ª reunião ordinária e 2ª, 3ª e 
5ª reuniões extraordinárias serão apresentadas para aprovação na próxima reunião ordinária. 

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 do discente Thiago Barral Fernandes 
Reis. Na sequência, o presidente apresentou o pedido de prorrogação de defesa da discente Luciana da 
Costa Varjolo. Na sequência, o presidente apresentou o pedido de formalização de coorientação do 
discente Vinicius dos Santos Vancellote Almeida, pelo professor Eduardo Ogasawara. Os pedidos 
foram aprovados por unanimidade.  

Na sequência, o presidente apresentou a solicitação de desligamento do discente Paulo José de Castro 
Pestana Junior. O pedido foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao item de pauta Modificação de orientador da discente Natália Nunes Vieira, o presidente 
informou a mudança de orientação da discente Natália Nunes Vieira, do professor Joel dos Santos 
para o professor Glauco Amorim. Foi informado que ambas as partes estavam de acordo. Passado ao 
regime de votação, a modificação de orientação foi aprovada por unanimidade. 
 
Passado aos Assuntos gerais, o professor Jorge destacou sobre o assunto de curricularização da 
extensão informando ao colegiado a importância de articular o assunto com o ensino e a pesquisa. 
Informou que irá participar de um painel a respeito do tema no Curso de Qualidade do Congresso da 
SBC. Na sequência, o professor Jorge colocou sua preocupação em relação ao procedimento de 
inscrições de disciplinas na DIPPG, a qual tem sido feita de forma automática direta no Sistema, sem 
a homologação do orientador. Levantou a possibilidade de haver um um fluxo para que a solicitação 
de inscrições dos alunos seja homologada pelo orientador e após essa homologação seja 
operacionalizado no sistema. O professor Joel passou o aviso sobre o pagamento de auxílio aos 
estudantes, que o Oficio preparado a respeito do assunto foi enviado para a DEPOG/DIPPG. Na 
sequência, o professor Joel informou sobre o contato recebido para aplicação do POSCOMP. 

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas, o presidente deu por encerrada a Reunião e lavrou a ata.  
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 PRESIDENTE SECRETÁRIA 


