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Reunião do Colegiado do Mestrado em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão (SAEG)
As 14h do dia 6 do mês de outubro do ano de 2021 , iniciou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão (SAEG), convocada através de grupo de whats app e
convite no google agenda, realizada na plataforma Google meets.

Aprovação da pauta:
1. Acompanhamento Discente (Milton);
2. Situação das defesas de 2019 (relatos dos docentes);
3. Edital de Ingresso 2021 (Henrique);
4. Decisões ad referendum (Roberta / Henrique);
5. Outros Assuntos.
Participaram da reunião os seguintes docentes:
Alline Sardinha Cordeiro Morais;
Carlos Leonardo Póvoa;
Frank Pavan de Souza;
Frederico Galaxe Paes;
Henrique Rego Monteiro da Hora;
Mark Douglas de Azevedo Jacyntho;
Milton Erthal Júnior;
Renato Gomes Sobral Barcellos;
Simone Vasconcelos Silva;
Luiz Gustavo Lourenço Moura;
Romeu e Silva Neto.
O discente:
Marcos Pinheiro Pessanha;
A secretária do programa:
Roberta Arantes.
Justificaram a ausência:
João José de Assis Rangel;
Cristine Nunes Ferreira.

Ausentes:
Andre Fernando Uebe Mansur;
Aline Pires Vieira de Vasconcelos;
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Andre Veslasco;
Jonnathan dos Santos Carvalho;
Rogério Atem de Carvalho.

1. Acompanhamento discente (Milton):
O professor Milton relata a necessidade de acompanhamento discente para subsidiar futuras análises e minimizar
jubilamentos. Propõe o compar lhamento de uma planilha entre os docentes com informações sobre o
aproveitamento geral dos alunos (alto, médio e baixo). Apresenta um processo de acompanhamento
individualizado discente, a princípio para ser deba do na reunião de colegiado semestralmente, a par r de 2022.
As informações serão enviadas pelos orientadores, durante o segundo ano de curso. Todos acatam.
2. Situação das defesas da turma de 2019 (relatos dos docentes):
Devido à excepcionalidade da pandemia, algumas defesas estão atrasadas e são relatadas a seguir pelos
orientadores:
Prof. Renato Barcellos: O aluno Bernando Vieira Mansur está produzindo sua dissertação.
Prof. Frederico Galaxe: O aluno Natanael apresenta diﬁculdades mas está desenvolvendo o trabalho. Os
alunos Anna Julia e Rodrigo Gross estão desenvolvendo satisfatoriamente.
Prof. Milton: O aluno José Lodi defenderá em outubro de 2021. A aluna Maria Alice está mais atrasada, mas
em desenvolvimento do trabalho.
Prof. Romeu Neto: O aluno Gilberto defenderá em Outubro de 2021.
Prof.ª Alline Sardinha: É Coorientadora de Pollyana (Orientadora - Prof.ª Cris ne Nunes) informa que a
aluna está atrasada.
O professor Milton Erthal sugere envio do trabalho desenvolvido até outubro de 2021 para uma pré análise para
uma nova prorrogação até 31/12/2021. O professor Renato Barcellos sugere a formação de uma banca de três
membros para analisarem os casos de atraso. O professor Henrique sugere a formação de uma comissão para
analisarem os casos. Após debate, decidiu-se que:
Os estudantes listados (os orientadores ausentes podem indicar os demais), se ainda verem intenção em
defender, devem enviar comunicação eletrônica para o orientador, com o desenvolvimento do trabalho atual,
no prazo inadiável de 15/10/2021 com cópia para a coordenação (saeg@iff.edu.br), após avaliar, o orientador
(com ou sem apoio externo), pode conceder o prazo corrigido até 31/12/2021.
A coordenação fará um comunicado no grupo de WhatsApp da turma de ingressantes de 2019.

3. Edital de Ingresso 2022 (Henrique):
O professor Henrique informa que deverá ser man do o modelo (fases e proporcionalidades / prova de tulos e
arguição oral) de avaliação do processo sele vo anterior. Sugere que a fase de entrevistas deverá ter sua
modalidade (presencial ou remota) decidida posteriormente em decorrência da pandemia e informa que as
inscrições devem ser mantidas por linhas de pesquisa.
Os professores debatem sobre a experiência de ter 40 alunos inscritos em disciplinas obrigatórias,
expõem sugestões e ﬁca decidido que serão ofertadas 30 vagas, com a possibilidade de ampliação do número de
vagas, caso haja interesse por parte do curso (informado no Edital).
O professor Henrique se disponibiliza e solicita apoio na comissão de processo sele vo. Os professores Luiz
Gustavo Lourenço Moura e Milton Erthal se disponibilizam, sendo o professor Henrique, o presidente da referida
comissão. Será solicitado à secretária acadêmica o envio de o cio à PROPPG solicitando emissão de portaria para
esta ação.
4. Decisões ad referendum (Roberta/Henrique):
O discente Alfredo Cunningham Pacheco solicitou trancamento alegando problemas familiares, devido à urgência
foi deferido pela coordenação do Programa.
Foi aceita a proposta de disciplina do Professor Frank Pavan " Polí cas Públicas e Gestão dos Serviços de
Saneamento".

5. Outros assuntos:
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O professor Henrique relata sobre a queixa de um candidato do processo sele vo para ingressantes de 2021
que solicitou recursos sobre a fase de arguição oral (não prevista no edital). O candidato entrou em contato
com a coordenação, ouvidoria e reitoria, como não obteve exito (foi seguido o previsto no edital e não foi
analisado o seu pedido de recurso), solicitou intervenção do Ministério Público que determinou a reabertura
do Edital com a adição da etapa de recursos sobre a arguição oral. O edital foi reaberto e nenhum candidato
enviou recursos para a etapa adicionada. O candidato alegou falha na divulgação e solicitou nova abertura
do edital, o que foi acatado pela reitoria apesar de a coordenação ter emi do parecer contrário. Nesta
segunda reabertura, o candidato interpôs o recurso mas foi indeferido em todos os pontos. Como
novamente não obteve exito, enviou e-mail para a coordenação informando que entraria com ação judicial.
O professor Henrique evidencia que não deve caber recursos para a etapa de arguição oral, pois esta etapa
é realizada por uma banca de 4 membros entre docentes do programa e externos e não há metodologia
para análise de recursos.
A próxima reunião será realizada no dia 08/12/2021 às 14h.
A reunião foi encerrada às 15h15min.
A ata é assinada pelos membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por:
Simone Vasconcelos Silva,
Silva PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO COORDENACAO DO CURSO DE MESTRADO EM SISTEMAS APLICADOS A ENGENHARIA E
GESTAO,
GESTAO em 16/02/2022 16:12:18.
Renato Gomes Sobral Barcellos,
Barcellos PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA,
INFORMÁTICA em 08/02/2022 17:09:02.
Luiz Gustavo Lourenco Moura,
Moura COORDENADOR - FUC1 - CBECCC,
CBECCC COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO,
COMPUTAÇÃO em
08/02/2022 10:57:23.
Milton Erthal Junior,
Junior COORDENADOR - RPS - CAMSAEGCC,
CAMSAEGCC COORDENACAO DO CURSO DE MEIO AMBIENTE,
AMBIENTE em 01/02/2022 20:52:41.
Alline Sardinha Cordeiro Morais,
Morais PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,
INSTITUCIONAL em 01/02/2022 15:57:55.
Mark Douglas de Azevedo Jacyntho,
Jacyntho PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO,
INFORMAÇÃO em 27/01/2022 12:17:40.
Frederico Galaxe Paes,
Paes PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL,
AMBIENTAL em 27/01/2022 12:15:45.
Romeu e Silva Neto,
Neto PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO COORDENACAO DO CURSO TECNICO DE EDIFICACOES,
EDIFICACOES em 27/01/2022 09:56:06.
Henrique Rego Monteiro da Hora,
Hora DIRETOR - CD2 - DPICGREIT,
DPICGREIT DIRETORIA DO POLO DE INOVAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES,
GOYTACAZES em 26/01/2022 20:36:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/01/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 315859
Código de Autenticação: 8d17bccfd3
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