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I – RELATÓRIO
Trata-se de solicitação firmada pelo Prof. Dr. Carlos Alberto Vicchinatti, Diretor do
Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Guarulhos, visando à
convalidação de estudos realizados no curso de Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde
e Hospitalar, para que sejam válidos os diplomas obtidos entre os anos de 2001 e 2003, ainda
que sem o reconhecimento oficial do curso.
Esta iniciativa é justificada como propiciada pela Chamada Pública do CNE nº 1/2007
e embasada nos preceitos da Resolução nº 5/1983, do extinto Conselho Federal de Educação.
Do processo constam os seguintes documentos:
1. Requerimento inicial, datado de 5/12/2008;
2. Relação de disciplinas e nominata, titulação e vínculo do corpo docente, composto por 10
professores doutores (fls. 3 e 4);
3. Relação dos concluintes, títulos das respectivas dissertações e datas de defesa, composta
por 14 nomes (fl. 5);
4. Indicação do período de oferta do curso: 1995 a 2000 (fl. 5);
5. Histórico Escolar (dos 14 estudantes graduados), com a identificação de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

nome do aluno
CV Lattes
Data da defesa da dissertação
Nome do Professor Orientador e de 2 Professores Examinadores, com
respectivos endereços na Plataforma Lattes
Título da dissertação
Procedimentos da apresentação pública e arguição
Nota final da dissertação com explicação da escala e média utilizadas
Relação das disciplinas cursadas, com respectivos créditos, nota, frequência e
data; total de créditos, créditos da dissertação e das disciplinas
Registro da proficiência em Exame de Língua Estrangeira e critérios de
aprovação nas disciplinas (notas e frequência)

6. Correspondência datada de 18/8/2009, firmada pelo mesmo Prof. Carlos Alberto
Vicchiatti, agora como Vice-Reitor Acadêmico, com encaminhamento complementar da
Ata da Sessão Plenária do Conselho Universitário, em 4/11/1999, aprovando propostas de
Cursos de Mestrado Profissionalizante, a Resolução CONSUN nº 10/1999, que aprova o
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Mestrado Profissionalizante em Psicologia da Saúde e Hospitalar, a relação dos alunos
concluintes, títulos das respectivas dissertações e datas de defesa, bem como o ofício da
CAPES nº CAA/CTC/303 (com Ficha de Recomendação em anexo), que não recomenda
o programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Guarulhos
(apensados às fls. 37 a 47); e
7. Correspondência enviada a esta Conselheira-relatora, pelo Prof. Antonio Veronezi,
Chanceler da Universidade Guarulhos, em 9/3/2009, apresentando documentos
complementares similares aos solicitados por conselheiros relatores de outros processos
da mesma natureza, relativos a outros cursos/programas (fls. 76-105). São estes:
j. Ata da sessão plenária do CEPE, realizada em 18/12/1997, quando foi
aprovado o curso de Mestrado em Psicologia da Saúde.
k. Ata da sessão plenária do CONSUN, realizada em 4/11/1999, quando foi
aprovado o Mestrado Profissionalizante em Psicologia da Saúde e Hospitalar.
l. Resolução CONSUN nº 10/1999, que aprova a proposta do curso de Mestrado
Profissionalizante em Psicologia da Saúde e Hospitalar da Universidade
Guarulhos.
m. Of. nº 474/99, de 27/8/1999, da Coordenação Geral do CEPE comunicando à
Pró-Reitora Acadêmica o número dos processos protocolados na CAPES,
dentre os quais o de Psicologia da Saúde e Hospitalar, com o nº 99002423.
n. Of. CAA/CTC/303, de 16/12/1999, do Presidente da CAPES, comunicando ao
Pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Guarulhos que o CTC
decidiu não recomendar o programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde,
nível mestrado. Em anexo consta a Ficha de Recomendação, datada de
17/11/1999, com a seguinte recomendação final: proposta incipiente,
proveniente de pessoas não atuantes em pesquisa e que tampouco formam um
grupo. Um mestrado profissionalizante não pode ser uma alternativa de pior
qualidade do que o mestrado acadêmico.
o. Históricos Escolares dos estudantes graduados, conforme descrição no item 5,
anterior.
p. Informações de Bancas
q. Item 4: informação de que
A partir do momento em que a CAPES não recomendou o curso
de Enfermagem (sic), o Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão da Universidade Guarulhos, (sic) contactou a todos os alunos
pessoalmente e lhes ofereceu a continuidade de seus estudos até a
defesa final de suas dissertações.
Foram também oferecidos aqueles (sic) alunos, que não
quiseram defender suas dissertações de mestrado, o título de
especialização, com o respectivo certificado de conclusão.
r. Item 5: informação de que
De acordo com os Históricos Escolares anexados na pasta
“Históricos Escolares”, está demonstrado que nossos alunos deram
continuidade a seus estudos até a defesa de suas dissertações.
s. Portaria CEPPE nº 1/2002, que dispõe sobre a entrega de artigo para
publicação acompanhando Dissertações de Mestrado e altera a portaria
01/99.
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Análise
Preliminarmente, observo que a Universidade de Guarulhos, ao responder a
Chamada Pública CNE/CES nº 1/2007, não arrolou o programa/curso de Psicologia da
Saúde e Hospitalar ao lado dos mestrados em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis e Ciências Exatas. Tampouco os graduados no Mestrado em Psicologia da
Saúde apresentaram-se à mesma Chamada Pública. Embora curioso, este fato não impede a
regular apreciação do requerimento, como a seguir.
A solicitação em tela enquadra-se como matéria ao abrigo dos Pareceres CFE n os
77/1969 e 600/1982, dos quais decorreu a Resolução CFE nº 5/1983, e da Portaria CAPES
nº 84/1994, que trata dos processos de avaliação no âmbito da CAPES dos cursos de PósGraduação stricto sensu; e/ou também da Portaria MEC nº 2.264/1997 e MEC nº
1.418/1998 (que revogou a Portaria CAPES nº 84/1994). Portanto, escapa dos efeitos
normativos introduzidos pela Resolução CNE/CES nº 1/2001, publicada em 9/4/2001.
Com efeito, considera-se admissível o exame da convalidação de estudos, para fins
de validação nacional dos diplomas obtidos por estudantes de cursos/programas de pósgraduação stricto sensu que tenham ingressado nos mesmos de 1983 até o dia 9/4/2001.
Valia, então, a Resolução CFE nº 5/1983, cujo art. 5º assim dispunha:
O pedido de credenciamento, encaminhado ao Presidente do CFE pela
instituição interessada, somente será examinado quando houver sido precedido por
um período de funcionamento experimental do curso, com duração mínima de dois
anos devidamente autorizado pelo colegiado competente da instituição e estiver sob
permanente acompanhamento pelos órgãos do Ministério da Educação e Cultura
responsáveis pela pós-graduação, aos quais deverá ser comunicado seu início de
funcionamento.
Permitia-se, então, que instituições de ensino superior, reconhecidas pelo Poder
Público, universitárias e não-universitárias, criassem cursos de pós-graduação stricto sensu,
sem prévia autorização oficial, e para o seu credenciamento era exigido um período de
funcionamento experimental. Somente após a Resolução CNE/CES nº 1/2001, de 3 de abril de
2001, passou-se a exigir das instituições não detentoras de autonomia prévia autorização para
a oferta de programas de pós-graduação, com mestrado e doutorado, e para todas as
instituições o reconhecimento dos programas ou a renovação periódica deste, a fim de que os
diplomas respectivos alcancem o estatuto de validade nacional.
E resta já sobejamente conhecido que a CAPES – como órgão responsável pela
avaliação da pós-graduação stricto sensu no País – de ofício não determinou ou recomendou a
interrupção de cursos, ou mesmo a não admissão de novos alunos após avaliações não
positivas, permitindo um vazio regulatório que está sendo agora preenchido.
Aplicando-se os critérios devidos, constata-se que:
A instituição: A Universidade Guarulhos é instituição privada, mantida pela Associação
Paulista de Educação e Cultura, com sede na Praça Tereza Cristina, nº 88, Município de
Guarulhos, Estado de São Paulo. Foi criada pelo Decreto Federal nº 67.041, de 12/8/1970, e
credenciada pela Portaria MEC nº 857, de 10/12/1986, e é hoje uma das maiores
universidades do país, em termos de alunado de graduação; o primeiro programa de mestrado
foi recomendado pela CAPES em 2002 e hoje são três os mestrados acadêmicos oficializados,
em Odontologia, em Análise Geoambiental e em Enfermagem. O recredenciamento da
Universidade Guarulhos está em curso, protocolado no e-MEC em junho deste ano de 2009.
O curso/programa de pós-graduação stricto sensu: O mestrado em Psicologia da Saúde e
Hospitalar consta com apreciação e aprovação na sessão plenária, em caráter ordinário, do
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Guarulhos, realizada em
18/12/1997 (ata às fls. 77 a 84); e na sessão plenária, em caráter ordinário, do Conselho
Universitário, realizada em 4/11/1999 (ata às fls. 85 a 88), secundando anterior aprovação ad
referendum pelo Reitor. Em sequência, consta a Resolução CONSUN nº 10/1999 que aprova
a proposta do curso de Mestrado Profissionalizante em Psicologia da Saúde e Hospitalar da
Universidade Guarulhos, firmada pelo Reitor, Prof. Dr. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, no
mesmo dia 4/11/1999. O processo de avaliação da CAPES, para fins de
reconhecimento/credenciamento do curso, foi protocolado em 26/8/1999, sob o nº 99002423;
a Ficha de Recomendação foi preenchida em 17/11/1999 e apreciada na agenda de
22/11/1999. O CTC/CAPES apreciou o parecer e deliberou por não recomendar o programa
de pós-graduação em Psicologia da Saúde, nível mestrado, da Universidade Guarulhos, em
sua sessão dos dias 14 e 15 de dezembro de 1999; o Presidente da CAPES, ao informar à
instituição sobre esta decisão, orienta que um novo pedido de apreciação do referido curso
poderá retornar ao CTC após transcorridos pelo menos dois anos, uma vez que as
deficiências apontadas necessitam prazo para serem sanadas.
A estrutura curricular do Mestrado em Psicologia da Saúde: Conforme os documentos
disponíveis, o curso mantinha a oferta de disciplinas, com 4 créditos, e de “Tópicos
Avançados em Psicologia da Saúde”, com 8 créditos. Os conceitos de avaliação eram
expressos com as letras A, B e C – para aprovação, mas nas Observações dos Históricos
Escolares consta que o aproveitamento nas disciplinas foi aferido através de provas e
trabalhos, com média mínima de 7.0 (sete pontos) e frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) para aprovação. Os concluintes mostraram de 44 a 48 créditos em
disciplinas, mais 12 créditos atribuídos pela conclusão da dissertação.
O corpo docente: Foram apresentados 10 (dez) docentes, com titulação de Doutor, endereço
do CV Lattes e com o seguinte vínculo: 2 (dois) RTI, 5 (cinco) RTP e 3 (três) Convidado. A
consulta aos CV Lattes, em 5/10/2009, demonstrou que todos são doutorados na USP e na
PUC-SP, em áreas compatíveis com o curso e nas quais também têm experiência profissional.
Apenas 1 (uma) dos 10 (dez) docentes mostra atuação mais recente na Universidade
Guarulhos, mas esta tem o CV não atualizado (até 2003). A maior parte dos docentes
continuou sua trajetória acadêmica, com perfil ascendente.
As bancas examinadoras das dissertações de mestrado: As 14 (quatorze) bancas
examinadoras foram compostas pelo(a) orientador(a) e mais 2 (dois) membros. Os
orientadores das 14 (quatorze) dissertações foram 7 (sete) docentes, com boa distribuição de
encargos (2 com 3 orientações; 3 com 2 orientações, 2 com 1 orientação). Alguns dos
orientadores não constam da nominata de docentes que ofereceram disciplinas (fls. 3 e 4), mas
mantiveram ou mantém vínculo com esta Universidade. Os examinadores totalizam 17
(dezessete) doutores, sendo que 1 (uma) professora do Programa esteve em 5 bancas, outro
em 3 e os demais em 1 ou 2 bancas. Considero que todos os examinadores eram
suficientemente qualificados, alguns deles sem aparente carreira acadêmica, mas outros com
carreiras proeminentes em universidades de alto reconhecimento e com evidente produção
acadêmico-científica. Contudo, observa-se que – salvo melhor informação – 6 (seis) bancas
examinadoras foram compostas apenas com docentes da própria Universidade (ou que em
algum momento integraram o seu corpo docente), mas nem todos identificados como
docentes do próprio programa de pós-graduação – o que coincide com a prática de muitas
instituições brasileiras.
As dissertações defendidas: No Histórico Escolar de cada concluinte do Mestrado em
Psicologia da Saúde constam os procedimentos e critérios de avaliação, bem como a nota final
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de aprovação da dissertação. Os títulos das dissertações, indicados em quadros, a seguir,
revelam-se pertinentes à área do programa.
A trajetória de formação e o perfil dos concluintes: Ao examinar os Históricos Escolares,
conferi que todos os estudantes realizaram as disciplinas com aproveitamento e frequência
regimentais, nos anos de 1997 a 2001, tendo quase todos concluído as disciplinas em dois
anos letivos. Portanto, em diversos casos, constata-se o início dos estudos creditados pela
Universidade antes da aprovação formal do Mestrado em Psicologia da Saúde pelo CEPPE
(12/1997), mas todos no período compreendido pela Resolução CFE nº 5/1985. De outra
parte, as dissertações foram concluídas entre 6/2001 e 12/2003, sendo 4 dissertações em 2001,
7 em 2002 e 3 em 2003 – todas dentro de um período bastante usual na pós-graduação
brasileira. Em breve análise do perfil dos egressos, por meio dos CV Lattes, tem-se que: 5 CV
não estão disponíveis, depreendendo-se que não exercem atividades acadêmico-científicas,
mas outros 5 mestres exercem atividades docentes na própria Universidade Guarulhos e 3 em
outras instituições de Educação Superior da região, enquanto 1 tem consultório particular.
Além disso, foi possível notar que 3 dos concluintes realizaram outro mestrado, em
instituições da região, mas nenhum registra estudos de doutorado.
Resumo das informações analisadas:
Nome do(a) aluno(a): Adele de Miguel Augusto
Ano de ingresso: 1997.1
Currículo Lattes: Não disponível
Orientador: Elisa Maria Parayba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Examinador 1: Marlene Bilenky
Currículo Lattes: Não disponível
Examinador 2: Avelino Luiz Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/544170112833128
Título da Dissertação: Viver sem mama: discurso de mulheres mastectomizadas
Data da defesa: 8/3/2002
Nome do(a) aluno(a): Adriana Garcia Tedeschi Florentino
Ano de ingresso: 2000.1
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5365407660094223
Orientador: Fernando Fernandes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5339804684250133
Examinador 1: Avelino Luiz Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5441701128331288
Examinador 2: Jurandyr D´Avila Assumpção
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1034835357110171
Título da Dissertação: Aspectos emocionais da relação Cuidador/paciente com demência de Alzheimer na
família
Data da defesa: 5/12/2003
Nome do(a) aluno(a): Anízio Geraldo da Silva
Ano de ingresso: 1997.1
Currículo Lattes: Não disponível
Orientador: Eliana Marta Monaci
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4756288267580972
Examinador 1: Terezinha Calil Padis Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3798947876272010
Examinador 2: Nympha Aparecida Alvarenga Sipavicius
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4055557279730940
Título da Dissertação: Relacionamento Conjugal de Mulheres HIV negativo e seus parceiros com
HIV/AIDS
Data da defesa: 1º/2/2002
Nome do(a) aluno(a): Dejanira Pinheiro
Ano de ingresso: 1997.2
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1419733908447783
Orientador: Joaquim Lopes Alho Filho
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1271605946801211
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Examinador 1: Elisa Maria Parahyba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Examinador 2: Avelino Luiz Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5441701128331288
Título da Dissertação: Aspectos emocionais, segundo sacks, presentes na enxaqueca
Data da defesa: 26/10/2001
Nome do(a) aluno(a): Denio Waldo Cunha
Ano de ingresso: 1998.1
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4364754394658615
Orientador: Eliana Marta Monaci
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4756288267580972
Examinador 1: Raquel dos Santos Leal Vita Pinheiro
Currículo Lattes: Não disponível
Examinador 2: Ivete Pellegrino Rosa
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3835610218515204
Título da Dissertação: Incursão fenomenológica ao estudo da noção de tempo em professores universitários
Data da defesa: 4/7/2001
Nome do(a) aluno(a): Eliana Ferrante Pires
Ano de ingresso: 1997.1
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5022680125759518
Orientador: Elisa Maria Parayba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Examinador 1: Maria Julia Kovacs
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3630610578226144
Examinador 2: Jumara Silvia Van de Velde Vieira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0106464941522770
Título da Dissertação: Um estudo sobre a opção do aluno de psicologia para trabalhar com paciente
oncológico: fatores presentes quanto à escolha
Data da defesa: 27/6/2003
Nome do(a) aluno(a): Francisco José Nogueira
Ano de ingresso: 1997.1
Currículo Lattes: Não disponível
Orientador: Avelino Luiz Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5441701128331288
Examinador 1: Mary Jane Paris Spink
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9915632947357389
Examinador 2: Elisa Maria Parahyba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Título da Dissertação: Disfunção erétil em homossexuais portadores da HIV/Aids após o uso dos
antiretroviaris - inibidores da protease - uma contribuição à Psicologia da Saúde
Data da defesa: 20/12/2001
Nome do(a) aluno(a): Helenice de Fátima Oliveira Rocha
Ano de ingresso: 1997.2
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6002026994203968
Orientador: Alvino Augusto de Sá
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8624558573572733
Examinador 1: Marcos Ferreira dos Santos
Currículo Lattes: Não disponível
Examinador 2: Jumara Silvia Van de Velde Vieira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0106464941522770
Título da Dissertação: A violência e seus Reflexos no Atendimento em Psicoterapia Breve Infantil
Data da defesa: 26/2/2003
Nome do(a) aluno(a): José Luiz Matos Cristovão
Ano de ingresso: 1998.1
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7292434962674456
Orientador: Joaquim Lopes Alho Filho
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1271605946801211
Examinador 1: Walmir Galvão de Almeida Passos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8447088288250648
Examinador 2: Alvino Augusto de Sá
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8624558573572733
Título da Dissertação: O conceito de depressão na terceira idade
Beatriz Luce 0257/SOS

6

PROCESSO Nº: 23001.000257/2008-12
Data da defesa: 10/7/2002
Nome do(a) aluno(a): Liegem Acioli Gritti
Ano de ingresso: 1997.2
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9279000913798194
Orientador: Avelino Luiz Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5441701128331288
Examinador 1: Marcos Ferreira dos Santos
Currículo Lattes: Não disponível
Examinador 2: Elisa Maria Parahyba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Título da Dissertação: Os sentidos dos sintomas da hipertensão arterial: epopéia ou tragédia?
Data da defesa: 12/7/2002
Nome do(a) aluno(a): Marineida Francisco Julio Paiva
Ano de ingresso: 1997.2
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1231968161618043
Orientador: Avelino Luiz Rodrigues
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5441701128331288
Examinador 1: Terezinha Calil Padis Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3798947876272010
Examinador 2: Elisa Maria Parahyba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Título da Dissertação: Recorrência de transtorno depressivo maior - unipolar em mulheres que sofreram o
primeiro episódio na adolescência
Data da defesa: 6/9/2002
Nome do(a) aluno(a): Patrícia Maria Brito de Abreu
Ano de ingresso: 1999.1
Currículo Lattes: Não disponível
Orientador: Jumara Silvia Van De Velde Vieira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0106464941522770
Examinador 1: Elisa Maria Parahyba Campos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3913582934554058
Examinador 2: Maria Lúcia Marques
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6761168973607339
Título da Dissertação: Reflexões sobre os aspectos psicossociais das vivências do familiar eleito para viver a
trajetória do câncer infantil
Data da defesa: 17/12/2003
Nome do(a) aluno(a): Rosângela Amorim de Cicco
Ano de ingresso: 2000.1
Currículo Lattes: Não disponível
Orientador: Joaquim Lopes Alho Filho
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1271605946801211
Examinador 1: Walmir Galvão de Almeida Passos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8447088288250648
Examinador 2: Alvino Augusto de Sá
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8624558573572733
Título da Dissertação: A motivação do tratamento das doenças sexuais masculinas - uma contribuição à
Psicologia da Saúde
Data da defesa: 6/5/2002
Nome do(a) aluno(a): Silvia Suely Souza Maia
Ano de ingresso: 1997.1
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8446211958009586
Orientador: Alvino Augusto de Sá
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8624558573572733
Examinador 1: Tereza I. Hatae Mito
Currículo Lattes: Não disponível
Examinador 2: Eliana Marta Monaci
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4756288267580972
Título da Dissertação: A violência doméstica e seus reflexos no atendimento breve infantil
Data da defesa: 8/6/2001
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PROCESSO Nº: 23001.000257/2008-12

Considerando o conjunto das informações disponíveis, face à normativa aplicável e
aos critérios reconhecidos no ambiente acadêmico-científico, manifesto-me favoravelmente
pela convalidação dos estudos realizados pelos concluintes do Mestrado em Psicologia da
Sáude, na Universidade Guarulhos, aqui arrolados.
II – VOTO DA RELATORA
Voto favoravelmente à convalidação de estudos de pós-graduação stricto sensu para
efeito de validade nacional dos diplomas dos 14 (quatorze) concluintes do Mestrado
Profissional em Psicologia da Saúde e Hospitalar, realizado entre os anos de 1997 a 2003, na
Universidade Guarulhos, situada no município de Guarulhos, Estado de São Paulo, abaixo
identificados:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Alunos Concluintes
Adele de Miguel Augusto
Adriana Garcia Tedeschi Florentino
Anízio Geraldo da Silva
Dejanira Pinheiro
Denio Waldo Cunha
Eliana Ferrante Pires
Francisco José Nogueira
Helenice de Fátima Oliveira Rocha
José Luiz Matos Cristovão
Liegem Acioli Gritti
Marineida Francisco Julio Paiva
Patrícia Maria Brito de Abreu
Rosângela Amorim de Cicco
Silvia Suely Souza Maia

Documento de Identidade – RG
7187747 SSP-SP
198484847 SSP-SP
54696655 SSP-SP
15681341 SSP-SP
14657974 SSP-SP
4832581 SSP-SP
18207240 SSP-SP
14490972 SSP-SP
10737552 SSP-SP
3781067 SSP-SP
85332173 SSP-SP
725322977 SSP-SP
20371901 SSP-SP
9638810 SSP-SP

Brasília (DF), 7 de outubro de 2009.

Conselheira Maria Beatriz Moreira Luce – Relatora

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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