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Presentes: Dr. José Guilherme Pereira Peixoto, Coordenador da CPG 

Dr. Francisco Cesar Augusto Da Silva, Coordenador Substituto da CPG 

Dr. Tadeu Augusto de Almeida Silva, Membro da CPG 

Dr. Marcus Alexandre Vallim de Alencar, Membro da CPG 

Ausentes Justificados: Dr. Daniel Alexandre Baptista Bonifácio, Membro da CPG 

Secretário Executivo: Dr. Francisco Cesar Augusto Da Silva, Coordenador Substituto da CPG 

 

Pauta: 

1.  Análise de Bancas Examinadoras. 

2.  Análise de solicitações de auxílio financeiro via Verba PROAP. 

3.  Avaliação de assuntos Acadêmicos. 

4.  Próxima reunião. 

  

Conclusões, decisões e recomendações: 
1.  Análise de Bancas Examinadoras 

 1.1.  Banca Examinadora para o Exame de Qualificação de Doutorado intitulada "Algoritmo 

baseado em colônia de abelhas artificiais para deconvolução de espectros de nêutrons 

obtidos com esferas de Bonner", do discente Everton Rodrigues da Silva, sob orientação 

de Denison Souza Santos. 

- Foram aprovados os seguintes membros para a Banca Examinadora: Walsan Wagner 

Pereira (PPG-IRD); Karla Patrão (IRD); Pedro Pacheco de Queiroz Filho (PPG-IRD). 

 1.2.  Banca Examinadora de Seminário de Área de Doutorado da discente Ämilie Louize 

Degenhardt Erbe, que tem como tema da Tese “Avaliação da incorporação de 

radionuclídeos em situações de emergência radiológica e nuclear”, sob orientação de 

Bernardo Maranhão Dantas. 

- Foram aprovados os seguintes membros para a Banca Examinadora: Maristela Sousa 

Santos (IRD); Luiz Antônio Ribeiro da Rosa (PPG-IRD); Pedro Pacheco de Queiróz Filho 

(PPG-IRD). 

Os artigos para defesa do seminário de área são: 

1-Improving global laboratory capabilities for an emergency radionuclide bioassay 

(https://doi.org/10.1093/rpd/ncs158); 

2- Review of methods to measure internal contamination in an emergency 

(https://doi.org/10.1088/0952-4746/35/2/R1); e 

3- Rapid analysis of emergency urine and water samples (https://doi.org/10.1007/s10967-

007-7084-4).  

 1.3.  Banca Examinadora para a Defesa da Dissertação de Mestrado intitulada “Otimização de 

parâmetros de aquisição e reconstrução de imagens SPECT utilizados em 

radiosinoviortese”, do discente Bruce Cesar de Toledo, sob orientação de Lidia 

Vasconcelos de Sá. 

- Foram aprovados os seguintes membros para a Banca Examinadora: Daniel Bonifácio 

(PPG-IRD); Sergio Augusto L. de Souza (HU/UFRJ); Sylvia Thomas (HU/UFRJ). 

   

2.  Análise de solicitações de auxílio financeiro via Verba PROAP. 

 2.1.  Foi decidido iniciar as solicitações para uso da verba PROAP na participação de 

congressos na área que tenham publicação em revistas indexadas. Os valores serão os 
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mesmos praticados em 2017. Será enviado aos docentes um formulário para tal. 

 2.2.  Não foi aprovada a solicitação de verba para devolução do valor pago referente à inscrição 

no congresso IMEKO 2017 do discente de doutorado Fábio Cacais, devido ao término da 

verba referente ao ano 2017. 

   

3.  Avaliação de assuntos Acadêmicos. 

 3.1.  Foi aprovada a reabertura das inscrições para a representação de discente na CPG, com 

chamada em maio 2018. 

 3.2.  Foi aprovada a realização da “Semana da Pós-Graduação 2018” no período de 27 a 

30/08/2018. Os seguintes critérios serão seguidos: 

- Uso de formulário único de avaliação, válido para a banca, sem a participação do 

orientador do aluno. 

- Premiação para as melhores apresentações de doutorado e mestrado. A metodologia de 

avaliação será decidida posteriormente. 

- Participação obrigatória de todos os alunos (ausências deverão ser justificadas). 

- Conceder 1 crédito para os alunos que tiverem mais de 75% de participação. 

- Apresentação obrigatória para alunos de mestrado e doutorado a partir do segundo ano, 

sendo uma participação dos mestrandos e duas dos doutorandos. 

 3.3.  Foi decidido que, para a avaliação da prorrogação de 6 meses para a defesa de mestrado, o 

discente Bruno de Oliveira Jordão, sob orientação de José Guilherme Peixoto, deverá fazer 

uma apresentação à CPG dos seguintes itens: 

1- o que foi realizado até o momento com relação ao tema; 

2- o que falta realizar com relação ao tema no período de 6 meses. 

A referida apresentação deverá ser feita até o dia 26/05/18 onde será ratificada a devida 

prorrogação. O discente deverá marcar a data na Secretaria do PPG-IRD. A apresentação 

deverá ser, também, na forma de relatório. 

 3.4.  Não foi analisada a solicitação de inclusão de coorientador ao projeto de doutorado do 

discente Abner Duarte Soares, sob orientação de Alessandro Facure Neves de Salles 

Soares, porque está sendo estudado o caso de possível “conduta ética inadequada” do 

discente, conforme consta no item 3.6 da Ata da 20ª Reunião da CPG de 02/04/2018. 

Foi decidido que a coordenação da CPG-IRD elabore um documento, a ser enviado para o 

discente Abner Duarte Soares, com conhecimento do orientador Alessandro Facure Neves 

de Salles Soares, solicitando explicações formais sobre as declarações contidas no referido 

email enviado ao PPG-IRD. 

Somente após a análise das explicações será dado andamento ao processo acadêmico. 

 3.5.  Foi aprovada a prorrogação até o dia 04/07/2018 para o Exame de Qualificação de 

Doutorado da discente Michele Maria da Silva, sob orientação de Maria Angelica Vergara 

Wasserman.  

Foi mantida a decisão contida no item 3.11 da Ata da 20ª Reunião da CPG de 02/04/2018, 

de não aprovação do artigo apresentado como requisito para a obtenção do grau de Doutor 

(Regimento Interno 2013 Artigo 46), pois o mesmo não tem fator QUALIS B1 ou 

superior, sendo classificado como B3 (https://doi.org/10.1016/j.enmm.2017.08.002). 

A discente e a orientadora devem comprovar de que o artigo está aceito para publicação 

em revista científica indexada com fator QUALIS B1 ou superior, ao solicitar a CPG-IRD 

a aprovação da Banca Examinadora para a Defesa de Tese de Doutorado. 
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 3.6.  Foi realizada a reunião de todo o corpo docente com a CPG no dia 07/05/2018, das 11:00 

às 12:30 h, onde foram tratados os seguintes assuntos, entre outros: regularização de 

alunos com os prazos; verba PROAP; entrada de novos docentes; permanência dos 

docentes atuais; oferecimento de disciplinas; atualização da Plataforma Sucupira. 

Compareceram a reunião 27 participantes, sendo 15 docentes, 8 discentes e 4 ouvintes. 

Foi decido, então, que haverá um Workshop com os docentes para avaliação e 

harmonização de disciplinas do PPG-IRD, a ser realizado no dia 31/08/2018. 

 3.7.  Foi informado que os docentes e discentes que queiram acessar os periódicos da CAPES, 

externamente ao IRD, através do Sistema CAFE, devem realizar o cadastro de login e 

senha no SETEI. 

   

4.  Próxima reunião mensal: dia 04 de junho de 2018 às 14:00 h.  

 A Coordenação da CPG-IRD está à disposição dos docentes e discentes todas as segundas e 

quartas-feiras pela manhã na Secretaria do PPG-IRD. 

   

Aprovação da Ata: 

 

 

 

Dr. José Guilherme Pereira Peixoto 

Coordenador da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

 

 

Dr. Francisco Cesar Augusto Da Silva 

Coordenador Substituto da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

 

 

ausente 

Dr. Daniel Alexandre Baptista Bonifácio 

Membro da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

 

 

 

 

Dr. Marcus Alexandre Vallim de Alencar 

Membro da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

 

 

Dr. Tadeu Augusto de Almeida Silva 

Membro da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 


