
ATA DA 361a ASSEMBLEIA DO PROGRAMA 

 26/04/2017 - 11h – Sala E205 

PRESENTES/PROFESSORES: Veronica, Mariana, Luis Fernando, Suely, Medronho, Lauro, Ana 
Lúcia, Fabiana, Andréa Valdman e Peter 

Justificados/Professores: D´Ávila , Monica, Estevão, Rodrigo e Marcio Nele 

Alunos: Gisele e Lívia 
 

Informes: 

1) Verba Proex e PNPD - Foi informando que será distriuído a verba de custeio para os docentes 
que estejam orientando. 

 
Ordem do dia: 
 

1) Aprovação da Ata da 360a Assembleia (seguirá em breve) 
 

2) Mudança na resolução 01/2015 - Proficiência de Língua Inglesa e de Língua Portuguesa. 
Relatora: Lívia Meirelles, representante discente 
 



 
 



 
 
 



3) Aprovação de adequações do regulamento, seguindo o estabelecxido pelo CEPG 
Relatora: Coordenação 

A saber: 

 

Versão Antiga: 

Artigo 5º – A reunião de todos os docentes permanentes e das representações regulamentares dos 
professores colaboradores e dos discentes constitui a Comissão Deliberativa do Programa (C.D.P.). 

 Artigo 6º – A C.D.P. é presidida pelo Coordenador do Programa ou, na sua ausência, por seu 
substituto eventual. 

 § 1o – Na ausência do Coordenador e de seu substituto eventual, a reunião será presidida pelo 
professor de classe mais elevada no Programa, presente à reunião. 

 § 2o – Na existência de dois ou mais docentes da mesma classe mais elevada, presidirá o que entre 
eles for mais antigo no programa. 

Versão Modificada: 

 Artigo 5º – A reunião de todos os docentes permanentes, que representam mais de 70% (setenta) do 
total de membros, e das representações regulamentares dos professores colaboradores e dos discentes 
constitui a Comissão Deliberativa do Programa (C.D.P.). 

 Artigo 6º – A C.D.P. é presidida pelo Coordenador do Programa ou, na sua ausência, por seu 
substituto eventual. 

Versão Antiga: 

 §4º Durante o período de que trata o §3º, o docente não poderá dar aulas e nem ser o orientador 
principal de alunos do Programa. 

Versao Modificada: 

 §4º Em caso de ausência do orientador, seja por licença ou por outra situação permitida por lei, o 
docente não poderá dar aulas e torna-se obrigatória a orientação conjunta, podendo o orientador 
indicar o docente que assumirá a orientação a partir do ínicio de seu afastamente e pelo período que 
ele durar, devendo os nomes de todos, o que se afastou e o(s) substituto(s), constar como 
orientadores. 

Versão Antiga: 



 Artigo 54 – A Banca Examinadora de dissertação será constituída por, no mínimo, 3 (três) membros 
efetivos e 2 (dois) suplentes, sendo todos portadores de título de Doutor ou equivalente, sendo a sua 
composição definida em resolução específica vigente do Programa, aprovada pela C.D.P. 

 § 1º – A presidência dos trabalhos caberá a um dos orientadores pertencentes ao Programa, que fará 
parte da Banca Examinadora com direito a voz e a voto. 

 § 2º – A composição da Banca Examinadora, a data e o horário da defesa de dissertação deverão ser 
divulgados, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da defesa. 

 § 3º – Os membros da Banca Examinadora deverão receber um exemplar da dissertação em prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias antes da data da defesa de dissertação. 

Versão Modificada: 

Artigo 53º – A Banca Examinadora de dissertação será constituída por, no mínimo, 3 (três) membros 
titulares e 2 (dois) suplentes, todos portadores de título de Doutor ou equivalente, dos quais no 
máximo 2 (dois) membros titulares pertencerão ao Programa. 

 

§ 1º – A presidência dos trabalhos caberá a um dos orientadores pertencentesao Programa, que fará 
parte da Banca Examinadora com direito a voz e a voto. 

 

§ 2º – Um dos membros suplentes deve pertencer obrigatoriamente ao Programa e o outro deve ser 
obrigatoriamente membro externo ao Programa. 

 

§ 3º – A composição da Banca Examinadora, a data e o horário da defesa de dissertação deverão ser 
divulgados, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da defesa. 

 

§ 4º – Os membros da Banca Examinadora deverão receber um exemplar da dissertação em prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias antes da data da defesa de dissertação 

Versão Antiga: 

 Artigo 62 – A Banca Examinadora de tese será constituída por, pelo menos, 5 (cinco) 

membros titulares e 2 suplentes, portadores de título de Doutor ou equivalente, sendo a sua 

composição definida em resolução específica vigente do Programa, aprovada pela C.D.P. 

 § 1º – A presidência dos trabalhos caberá a um dos orientadores pertencentes ao Programa, 



que será membro da Banca Examinadora com direito a voz e a voto. 

 § 2º – A composição da Banca Examinadora, a data e o horário da defesa de tese deverão ser 

divulgados, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da defesa. 

 § 3º – Os membros da Banca Examinadora deverão receber um exemplar da tese em prazo 

não inferior a 21 (vinte) dias antes da data da defesa de tese. 

Versão Modificada: 

 Artigo 61º – A Banca Examinadora de tese será constituída por, pelo menos, 5(cinco) membros 
titulares e 2 (dois) suplentes, portadores de título de Doutor ou equivalente, dos quais no mínimo 2 
(dois) membros titulares deverão ser externos ao Programa. 

 

§ 1º – A presidência dos trabalhos caberá a um dos orientadores pertencentesao Programa, que será 
membro da Banca Examinadora com direito a voz e a voto. 

 

§ 2º – Um dos membros suplentes deve pertencer obrigatoriamente ao Programa e o outro deve ser 
obrigatoriamente membro externo ao Programa. 

 

§ 3º – A composição da Banca Examinadora, a data e o horário da defesa de tese deverão ser 
divulgados, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da defesa. 

 

§4º – Os membros da Banca Examinadora deverão receber um exemplar da tese em prazo não 
inferior a 21 (vinte) dias antes da data da defesa de tese. 

 

 
 

4) Mudança na pontuação no processo seletivo 
Relatora: Profa. Fabiana 
 
5) Processos de Alunos 

Relatora: Profa. Juacyara 

 



Extra-pauta. 

1. Alteração na resolução de publicação passando para resumo. Será discutido na próxima 
reunião. 

 


