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COMPARECIMENTOS  

Membros titulares da CCP: Eliane Gouvêa Lousada (Presidente), Adriana Zavaglia (Vice-

Presidente), Véronique Braun Dahlet, Álvaro Faleiros (Suplente da Verónica), Thiago Jorge 

(Representante discente), Junior (Secretaria DLM). 

 

EXPEDIENTE 

  

1. Informes 
  

a) Representantes discentes: resultado do levantamento de pesquisadores de francês; 

 

b) CPG: teses e dissertações na biblioteca; verba para passagem de membro de banca 

(faltando dinheiro, enviar carta em caráter excepcional para a diretoria, ao invés de pagar 

com PROAP); PNDP; PROAP; 

  

2. Processo seletivo 
  

a) Balanço das entrevistas por linhas 

 

Dois professores para ler o projeto, que não seja o orientador. O projeto deve ser lido antes (e 

não durante a banca). 

 

b) Calendário - 2º semestre de 2017 

 

Período para seleção: 25 de setembro a 10 de novembro de 2017; 

Prova de competências: 06 de outubro de 2017; 

Banca de arguição e entrevistas: 31 de outubro de 2017; 

  

3. Ficha sobre o programa proposta do Dermeval; Seminário de 2015. 

Acrescentar o que está “em parte” e indicar que as questões foram corrigidas.  

Perguntar para o Dermeval se o que está incorreto pode ser mudado, pois já havia sido corrigido. 

Deve ser corrigido no documento e não no Sucupira. A desatualização deve ser por causa do 

problema no sistema. 

  

4. Verbas: PROAP e diretoria 
Situação das verbas e uso (sem notícias da PROAP 2017; proposta de uso da verba pelo 

presidente da CPG – junção da PROAP de todos os programas); uso verba publicação (monitora, 

etc) 

  

a) uso urgente da verba proap 

No dia 11 de julho as verbas de todos os programas serão reunidas; 

Já foram distribuídos os itens “auxílio financeiro ao estudante” e “diárias nacionais”. 
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b) uso da verba da diretoria para publicações 
Deverá ser utilizada sobretudo para publicações.  

Eliane vai perguntar para os professores se eles querem publicar em Ebook. 

 

5. Comissões 
Mobilidade Santander: Álvaro e Claudia. 

Premio de teses capes – Alvaro e Alexandre 

 

6. Encontro de Pesquisas do Francês  

 

Situação das inscrições: 14 inscritos. 

Ainda sem respostas dos convidados. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Homologação de exame de qualificação de doutorado 

i. Bruna de Carvalho. Orientadora: Véronica Galindéz. 

 

2. Sugestão de banca examinadora de qualificação de doutorado  

i. Marcella dos Santos Abreu. Orientadora: Cristina Moerbech Casadei Pietraróia 

Titulares: Vera Lúcia Marinelli (USP/FE/EDM) e Ceres Leite Prado (UFMG) 

Suplentes: Sandra Falcão da Silva (Externa) e Patrícia Melo de Oliveira 

(Externa) 

 

 


