
ATA	  –	  Reunião	  Conselho	  CAP	  -‐	  
07/05/2014	  
O	  Conselho	  do	  Curso	  de	  Pós-‐Graduação	  do	  INPE	  em	  Computação	  Aplicada,	  em	  
reunião	  ordinária	  de	  7	  de	  maio	  de	  2014,	  com	  as	  presenças	  dos	  membros	  Dr.	  
Eduardo	  Martins	  Guerra,	  Dra.	  Lúbia	  Vinhas,	  Dra.	  Rita	  de	  Cássia	  M.	  Rodrigues,	  Dr.	  
Solon	  Venâncio	  de	  Carvalho	  e	  Dr.	  Elbert	  Einstein	  Nehrer	  Macau,	  que	  a	  presidiu,	  
deliberou	  sobre	  os	  temas	  abaixo	  enumerados:	  

1. Alteração	  dos	  limites	  para	  reembolso	  de	  taxas	  de	  inscrição	  com	  recursos	  
do	  PROAP:	  seguindo	  a	  orientação	  da	  CAPES,	  os	  valores	  limites	  atuais	  
serão	  reajustados	  para	  US$500,00	  e	  R$500,00	  associados,	  
respectivamente,	  a	  eventos	  internacionais	  e	  nacionais.	  

2. Aprovação	  de	  auxílios	  PROAP	  para	  os	  seguintes	  alunos,	  relacionados	  à	  
participação	  de	  eventos	  externos:	  

a. Luciana	  Brasil	  dos	  Santos	  
b. Sabrine	  Monteiro	  Sambatti	  

3. Prova	  de	  seleção	  para	  ingresso	  de	  alunos	  no	  doutorado:	  a	  partir	  do	  
próximo	  período,	  os	  candidatos	  ao	  doutorado	  serão	  avaliados	  da	  seguinte	  
forma:	  

a. Exame	  preliminar	  de	  curricula	  vite;	  
b. Análise	  de	  cartas	  de	  recomendação;	  
c. Pré-‐projeto	  da	  pesquisa	  a	  ser	  empreendida	  durante	  o	  doutorado,	  

sendo	  este	  considerado	  como	  item	  eliminatório	  no	  contexto	  do	  
processo	  de	  seleção;	  

d. Prova	  dissertativa,	  na	  qual	  o	  candidato	  deve	  discorrer	  sobre	  um	  
dos	  temas	  a	  serem	  antecipadamente	  divulgados,	  visando	  avaliar	  
conhecimentos	  específicos	  e	  sua	  capacidade	  de	  expressão.	  Esta	  
prova	  será	  avaliada	  segundo	  os	  conceitos	  apto	  	  ou	  não	  apto,	  sendo	  
eliminatória	  no	  contexto	  do	  processo	  de	  seleção.	  

4. Proposta	  de	  Projeto	  de	  Doutorado	  Interinstitucional	  (DINTER):	  Dois	  
institutos	  de	  educação	  procuraram	  a	  CAP	  visando	  preparar	  um	  projeto	  a	  
ser	  submetido	  à	  CAPES	  no	  contexto	  de	  um	  DINTER.	  São	  eles	  a	  
Universidade	  Tecnológica	  Federal	  do	  Paraná	  -‐	  Campus	  de	  Guarapuava	  e	  o	  
Universidade	  Federal	  de	  Ouro	  Preto	  –	  Campus	  de	  João	  Monlevade.	  A	  
decisão	  sobre	  se	  coordenaremos	  um	  DINTER	  e	  com	  qual	  instituição	  será	  
empreendida	  no	  âmbito	  de	  uma	  consulta	  ao	  Corpo	  Docente	  da	  CAP.	  
	  


