
 

 

 

  

                         

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO COORDENADORA DE PROGRAMA  

PPG-BI - 18/08/2015 

   
 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas 1 

e quinze minutos, os membros da Comissão Coordenadora de Programa - CCP do 2 

PPG-BI se reuniram para realizar a Vigésima Quarta Reunião Extraordinária na 3 

Secretaria do PPG-BI. Estavam presentes os seguintes membros: Profa. Adriane 4 

Maria Ferreira Milagres (2º Membro Titular), Prof. Elisson Antonio da Costa 5 

Romanel (3º Membro Titular) e Prof. Júlio César dos Santos (4º Membro Titular). 6 

O Prof. André Luiz Ferraz (1º Membro Titular) se encontra em período de férias e 7 

sua ausência foi justificada. A pauta da reunião consistiu de: Item 1 – Apreciar a 8 

solicitação de seleção para o candidato ao doutorado, Zaheer ud din, o qual irá 9 

concorrer a bolsa concedida por órgão internacional, tendo como futuro orientador 10 

o Prof. Júlio César dos Santos. Item 2 – Apreciar a solicitação de seleção para o 11 

candidato ao doutorado, Muhammad Mustafa, o qual irá concorrer a bolsa 12 

concedida por órgão internacional, tendo como futuro orientador o Prof. Silvio 13 

Silvério da Silva. Item 3 – Apreciar a solicitação de seleção para a candidata ao 14 

doutorado, Ammara Waheed, a qual irá concorrer a bolsa concedida por órgão 15 

internacional, tendo como futuro orientador o Prof. Júlio César dos Santos. Deu-16 

se início à Reunião. Item 1 – A solicitação foi apreciada e aprovada pela CCP. A 17 

aprovação foi sustentada na documentação do candidato e no plano de trabalho 18 

elaborado em conjunto com o futuro orientador. Item 2 – A solicitação foi apreciada 19 

e aprovada pela CCP. A aprovação foi sustentada na documentação do candidato 20 

e no plano de trabalho elaborado em conjunto com o futuro orientador. Item 3 – A 21 

solicitação foi apreciada e aprovada pela CCP. A aprovação foi sustentada na 22 

documentação da candidata e no plano de trabalho elaborado em conjunto com o 23 

futuro orientador. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 24 

dezessete horas e vinte minutos. 25 

Prof. André Luis Ferraz FALTA JUSTIFICADA 
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Prof. Julio Cesar dos Santos  


