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I – RELATÓRIO
O presente parecer aprecia pedido de retificação do Parecer CNE/CES nº 119/2009,
que tratou da convalidação de estudos e validação nacional de títulos obtidos no curso de
mestrado em Ciências do Movimento, ministrado pela Universidade Guarulhos, sediada em
Guarulhos/SP.
A IES afirmou que, por um erro administrativo, o nome da aluna Janaína Monteiro
Marques Santos, RG nº 24.231.100-3 SSP/SP, não foi incluído na relação dos alunos que
concluíram o referido curso, constante do Processo n° 23001.000253/2008-34. A informação
enviada pela IES ao CNE, datada de 5 de agosto de 2009, é a seguinte:
(...) quando do envio da relação das pessoas que haviam realizado o Curso de
Mestrado em Ciências do Movimento, por erro administrativo não foi incluído o nome
de Janaína Monteiro Marques Santos, Registro Acadêmico n° 1999051065 e Cédula
de Identidade 24.231.100-3 (...), razão que nos leva a protocolar junto a este
Conselho os documentos comprobatórios da realização do Mestrado em Ciências do
Movimento pela Janaína.
Ainda, cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que a Janaína
cumpriu todas as exigências previstas no Regulamento Interno da Pós-Graduação
Stricto Sensu para obtenção do título de Mestre em Ciências do Movimento.
A Qualificação da Janaína o correu em 08 de julho de 2003 e participaram da
Banca os professores Dr. Jurandyr D’Avila Assumpção, Dr. Sérgio Francisco Costa e
Dr. Antonio Carlos Mansoldo.
A defesa da dissertação foi realizada em 10 de outubro de 2003. Participou da
banca de defesa o professor Dr. Fernando Fernandes (orientador) e foram
convidados os professores Dr. Antonio Carlos Simões, Dr. Sérgio Francisco Costa e
Dr. Jurandyr D’Avila Assumpção.
Ocorre que, lamentavelmente, não localizamos a Ata de Defesa da
Dissertação da Janaína, porém cumpre informar eu o trabalho foi entregue para
arquivo na biblioteca da Universidade Guarulhos, fato este que só ocorre após a
defesa e aprovação da dissertação. A dissertação foi desenvolvida sob o tema
“Avaliação da eficácia de um programa de suplementação alimentar em lactentes em
população carente. Contribuição ao estudo da influência da desnutrição crônica no
desenvolvimento neuropsicomotor da população estudada”. A dissertação foi
orientada pelo Prof. Dr. Fernando Fernandes. (...)
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Diante do exposto solicitamos a inclusão do nome de Janaína Monteiro
Marques Santos no Mestrado em Ciências do Movimento da Universidade Guarulhos,
homologado pelo Ministério da Educação sob Parecer 119/2009, publicado no DOU
de 15/06/2009, Seção I, página 14.
A IES apresentou, ainda, declarações assinadas por cada um dos participantes da
banca de defesa da dissertação, professores Fernando Fernandes, Sérgio Francisco Costa e
Antonio Carlos Simões, nos seguintes termos:
Declaro, para fins acadêmicos, que Janaína Monteiro Marques Santos,
regularmente matriculada no Curso de Pós-Graduação em Ciências do Movimento,
stricto sensu, submeteu, em 10/10/2003, a Dissertação de Mestrado intitulada
“Avaliação da eficácia de um programa de suplementação alimentar em lactentes em
população carente. Contribuição ao estudo da influência da desnutrição crônica no
desenvolvimento neuropsicomotor da população estudada” à Banca Examinadora
composta pelos Membros Titulares Prof. Dr. Fernando Fernandes (Orientador), Prof.
Dr. Sérgio Francisco Costa e Prof. Dr. Antonio Carlos Simões.
A candidata, tendo cumprido todas as formalidades acadêmicas estabelecidas
pela Universidade e tendo defendido publicamente as idéias contidas na dissertação
bem como respondido a todas as questões levantadas pela Banca, foi considerada
aprovada e, ipso facto, merecedora do título de Mestra.
De acordo com o histórico escolar apresentado, a aluna matriculou-se no curso no 1º
semestre de 1999, cumpriu os créditos, atendendo todas as exigências previstas no Programa.
Realizou defesa pública de sua dissertação de mestrado em 10/10/2003, conforme
informações abaixo:
Nome

Janaína
Monteiro
Marques
Santos

Data da Defesa

Título da dissertação

10/10/2003

Avaliação da eficácia de um
programa
de
suplementação
alimentar em lactentes em
população carente. Contribuição
ao estudo da influência da
desnutrição
crônica
no
desenvolvimento neuropsicomotor
da população estudada

Orientador

Banca

Prof.
Dr.
Fernando
Fernandes
(UnG)

Prof. Dr. Sérgio
Francisco Costa
(USP,
UNIABC)
Prof. Dr.
Antonio Carlos
Simões (USP)

Os documentos constantes do Processo mostram-se suficientes para atender ao pleito.
II – VOTO DA RELATORA
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à retificação do Parecer CNE/CES
nº 119/2009, de modo que passe a constar da relação dos egressos do curso de Mestrado em
Ciências do Movimento da Universidade Guarulhos o nome da aluna Janaína Monteiro
Marques Santos, RG 24.231.100-3 SSP/SP.
Brasília (DF), 7 de outubro de 2009.

Conselheira Marília Ancona-Lopez – Relatora
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III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2009.

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Presidente

Conselheiro Mario Portugal Pederneiras – Vice-Presidente
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