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I - RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de convalidação de estudos e validação nacional
dos títulos obtidos no curso de Pós-Graduação sticto sensu em Radiologia Dento-MaxiloFacial, ofertado pela Universidade da Cidade de São Paulo – UNICID, com sede no
Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pela SECID, Sociedade
Educacional Cidade de São Paulo Ltda, CNPJ 43.395.177/0001-47, localizada na Rua Cesário
Galeno nº 448/475, bairro Tatuapé, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
Em 25/8/2011 foi protocolizado neste conselho o ofício do Magnífico Reitor da
UNICID solicitando a convalidação de estudos e a declaração de validade dos títulos de
Mestre emitidos pela instituição para quatro alunos que concluíram regularmente seus estudos
e defenderam com êxito as respectivas dissertações apresentadas.
Em atendimento aos dados solicitados na Chamada Pública CES/CNE nº 1/2007,
foram anexadas pela UNICID informações referentes: à identificação da IES que ofertou o
curso, ao local e período de sua realização; à estrutura curricular constando as disciplinas
obrigatórias e optativas, a carga horária e os conceitos obtidos nas disciplinas cursadas; à
titulação do corpo docente e sua respectiva carga horária de dedicação ao curso; aos títulos
das dissertações de mestrado defendidas e aprovadas com identificação da data de ingresso no
curso anterior a 9/4/2001, data de publicação da Resolução CES/CNE nº 1/2001 que
estabeleceu as normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação; à composição das
bancas examinadoras, seus respectivos títulos acadêmicos e seus currículos Lattes.
A UNICID informa que realizou a seleção para a primeira turma do curso em comento
no primeiro semestre de 1999 com ingresso de 4 (quatro) estudantes, dos quais apenas Paulo
Roberto Silva Marcondes Cesar concluiu o curso; e que no segundo semestre de 1999 novo
processo de seleção foi aberto com a inscrição de 12 (doze) estudantes, dos quais 3 (três)
concluíram o Mestrado, a saber José Carlos Camperlingo Pereira, Maysa Duarte Benturini e
Patrícia de Medeiros Loureiro Lopes.
Em setembro de 2000, a UNICID é informada pela CAPES sobre a não recomendação
do curso, diante do que suspendeu a seleção para ingresso de novos estudantes. Ao final do
mesmo ano, tendo promovido adequações no projeto, no corpo docente e nas ementas das
disciplinas, a IES submeteu novamente o projeto à avaliação da CAPES, tendo, no entanto,
sido comunicada em outubro de 2001 que a nova proposta não foi recomendada. Restam,
portanto, 4 (quatro) estudantes que concluíram regularmente seus estudos e defenderam com
êxito as respectivas Dissertações de Mestrado conforme dados abaixo:
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Banca 1:
Nome do estudante: PAULO ROBERTO DA SILVA MARCONDES CESAR
Data da defesa pública: 17/04/2001
Orientador: Prof. Dr. Cesar Ângelo Lascala
Componentes: Prof. Dr. Jurandyr Panella e Prof. Dr. Jefferson Xavier de Oliveira
Título da Dissertação: Estudo comparativo dos riscos radio-biológicos produzidos pela
técnica periapical do paralelismo, utilizando-se filmes de diferentes sensibilidades.
Banca 2:
Nome da estudante: MAYSA DUARTE VENTURINI
Data da defesa pública: 29/04/2003
Orientador: Prof. Dr. César Ângelo Lascala
Componentes: Profª. Drª. Emiko Saito Arita e Prof. Dr. Jefferson Xavier de Oliveira
Título da Dissertação: Radiografia digital na detecção de pequenas mudanças no osso da
crista alveolar.
Banca 3:
Nome da estudante: PATRÍCIA DE MEDEIROS LOUREIRO LOPES
Data da defesa pública: 26/08/2003
Orientador: Prof. Dr. Cláudio de Freitas
Componentes: Prof. Dr. Jurandyr Panela e Profª. Drª. Marlene Fenyo Pereira
Título da Dissertação: Estudo radiográfico da posição e da situação dos terceiros molares no
complexo maxilo-mandibular, por meio das ortopantomografias, na cidade de João Pessoa –
PB.
Banca 4:
Nome do estudante: JOSÉ CARLOS CAMPERLINGO PEREIRA
Data da defesa pública: 14/07/2004
Orientadora: Profª Drª Emiko Saito Arita
Componentes: Prof. Dr. Mário Sérgio Venturini e Prof. Dr. Cláudio Costa
Título da Dissertação: Avaliação do grau de radiopacidade dos materiais restauradores
estéticos e cimentos resinosos.
Considerações do relator:
Os autos do processo evidenciaram a falta de informações sobre alguns membros das
bancas examinadoras das defesas públicas, uma vez que os documentos apensados pela
instituição restringiram-se aos docentes do Programa de Mestrado em Radiologia Dento
Maxilo Facial, deixando de fora os examinadores externos.
Consulta feita por este relator à Plataforma Lattes do CNPq permitiu constatar que os
examinadores professores doutores Jefferson Xavier de Oliveira e Marlene Fenyo Pereira
possuem formação compatível com sua participação em banca examinadora e com produção
acadêmica recente, tendo participado de inúmeras bancas de mestrado e doutorado. Destaquese, no entanto, que o currículo Lattes da Profa. Dra. Marlene Fenyo Pereira não registra a sua
participação na banca examinadora da estudante Patrícia Medeiros Loureiro Lopes cuja defesa
pública foi realizada em 26/8/2003, bem como no exame de qualificação realizado em
17/9/2002, como consta na informação prestada pela IES (fls. 14).
Da mesma maneira, consulta feita à Plataforma Lattes do CNPq não permitiu localizar
o currículo do Professor Dr. Mário Sérgio Venturini.
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Em razão do exposto e tendo em vista a necessidade de comprovação dos dados
declarados no processo pela Universidade da Cidade de São Paulo – UNICID foi instaurada
diligência para apensamento ao processo dos seguintes documentos:
1) Comprovação da participação da Profa. Dra. Marlene Fenyo Pereira na banca
examinadora da estudante Patrícia de Medeiros Loureiro Lopes, realizada em
sessão pública no dia 26/8/2003 (fls. 14).
2) Comprovação da titulação do Prof. Dr. Mário Sérgio Venturini e de sua respectiva
participação nas bancas examinadoras dos estudantes Paulo Roberto Silva
Marcondes Cesar, realizada em sessão pública no dia 17/4/2001 (fls. 16) e Maysa
Duarte Venturini, realizada em sessão pública no dia 29/4/2003 (fls. 12).
Em resposta à diligência, a reitoria da UNICID encaminhou, por meio do Ofício de
24/9/2012, dentro do prazo legal, os documentos comprobatórios solicitados.
Os 4 (quatro) estudantes em questão iniciaram seus cursos antes das orientações
contidas na Resolução CNE/CES nº 1/2001 e defenderam suas dissertações em acordo com o
regulamento do Programa de Pós-Graduação. Ampla jurisprudência referente à análise e
aprovação de processos da mesma natureza que foram oportunamente homologados pelo
Exmo. Sr. Ministro da Educação.
Diante do exposto e tendo em vista que o processo está regularmente instruído,
submeto à Câmara de Educação Superior o voto abaixo.
II - VOTO DO RELATOR
Voto favoravelmente à convalidação de estudos e à validade nacional dos respectivos
títulos de Mestre obtidos pelos estudantes Paulo Roberto da Silva Marcondes Cesar (RG
7.148.210 - SSP/SP), Maysa Duarte Venturini (RG 18.692.164 - SSP/SP), Patrícia de
Medeiros Loureiro Lopes (RG 1.474.800 - SSP/PB) e José Carlos Camperlingo Pereira (RG
11.191.626 – SSP/SP) no curso de Mestrado em Radiologia Dento-Maxilo-Facial ofertado
pela Universidade Cidade de São Paulo, com sede e foro no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Brasília (DF), 4 de outubro de 2012.

Conselheiro Erasto Fortes Mendonça - Relator
III - DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2012.

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia - Presidente

Conselheira Ana Dayse Rezende Dorea - Vice-Presidente
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