
ATA DA 375ª   ASSEMBLEIA DO PROGRAMA  

23 de maio de 2018 - 11h – Sala E-205 

 

PRESENTES:Profs: Mariana e Juacyara  

Alunos: ALine e Marcelo 

  

  

1.  INFORMES 

- PROEX verba de R$ 2.000,00 com rubrica de 
consumo ou serviço de terceiros para os docentes . 
Precisa ser gasto até o dia 12/06 e entregar a Nota 
fiscal até o dia 20/06. 

 

2.  ORDEM DO DIA 

2.1.   Aprovação da ata da Assembleia 374  

- Assunto retirado de pauta 

2.2. Pós-Doutorando 

Interessado: Tiago Lima de Albuquerque 

- Aprovado 

2.3. Pós-Doutorando 

Interessado: Alessandro Oliveira de Barros 

- Aprovado 

 

 



Reunião CADPG – 18/04/2018 - Homologação 

  
Pedidos de Exame de Qualificação além do prazo máximo, contando a 
prorrogação. 
  
1. Aluno: Julio Page de Castro 

Regime: Parcial 
Entrada: 02/03/2015 

Solicitação: 6 meses 

Justificativa: O aluno alega que após a entrada no Doutorado, as atividades no IFRJ-
Duque de Caxias, onde é servidor, aumentaram, anexando cartas e e-mails 
comprovando. 
Parecer da comissão: 

Após análise detalhada do processo do aluno Julio Page de Castro, a comissão chega às 
seguintes conclusões: 
- apesar do mérito profissional do aluno, este não demonstrou comprometimento com as 
regras vigentes do Curso de Doutorado; 
- a publicação anexada pelo aluno parece ser referente à sua dissertação de mestrado, 
conforme consulta realizada no site www.minerva.ufrj.br; 
- o cronograma anexado indica que a parte experimental da tese está se iniciando agora 
em abril de 2018, quarto ano de Doutorado. 
            Face ao exposto, a comissão é favorável que o aluno defenda o Exame de 
Qualificação até, no máximo, dia 30 de junho de 2018. 
 
- Aprovado por unanimidade o parecer do relator. 
 
CEPG 
1. Aluna: Gabriela de Oliveira Paes 

Curso: Mestrado 

Regime: Parcial 
Entrada: 29/09/2014 

Solicitação:06 meses 

Justificativa: A aluna está tendo dificuldades em conciliar o desenvolvimento da 
dissertação com as atividades de trabalho.  
Observações:  a aluna teve uma prorrogação de 6 meses aprovada até 31/03/18 

Parecer: Favorável 
  
2. Aluna: Hellen Patricia Moreira Carvalho 

Curso: Doutorado 

Regime: Parcial 



Entrada: 17/06/2013 

Solicitação:12 meses 

Justificativa: A aluna está tendo dificuldades em conciliar o desenvolvimento da tese 
com as atividades de trabalho. 
Observações:  - 
Parecer: Favorável 
  
3. Aluna: Karla Patricia Macedo Licona 

Curso: Doutorado 

Regime: Integral 
Entrada: 03/10/2011 

Solicitação:6 meses 

Justificativa: A aluna solicita a prorrogação para publicação do artigo que já foi 
enviado. 
 Observações: A aluna teve os períodos 2013/2 e 3 trancados, com contagem de prazo, 
e em 2016/1 e 2 também trancados, sem contagem de prazo, devido à licença 
maternidade.  Já pediu prorrogação de 1 ano, até 31/03/18.  A aluna e a orientadora 
afirmam que a tese está terminada, aguardando o aceite do artigo. 
Parecer: Favorável 
  
4. Aluna: Nina Kátia da Silva James 

Curso: Doutorado 

Regime: Integral 
Entrada: 11/03/2013 

Solicitação:6 meses 

Justificativa: A aluna solicita a prorrogação para publicação do artigo que já foi 
enviado. 
 Observações: A aluna e a orientadora afirmam que a tese está terminada, aguardando o 
aceite do artigo. 
Parecer: Favorável 
 
6. Aluna: Raquel Emerick Pereira Mencarini 
Curso: Doutorado 

Regime: Parcial 
Entrada: 18/06/2012 

Solicitação:06 meses 

Justificativa: A aluna solicita adiamento para publicação do 2º. Artigo. 
Observações:  A aluna tem um artigo em anais de congresso nacional e um capítulo de 
livro (oriundo do congresso nacional) 



Parecer: Favorável 
  
7. Aluna: Daniel Lins de Sales 

Curso: Doutorado 

Regime: Parcial 
Entrada: 17/06/2013 

Solicitação:06 meses 

Justificativa: O aluno relata problemas de manutenção de equipamentos aqui e no INT, 
onde faz parte da tese. 
Observações:  - 
Parecer: Favorável 
 


