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No vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 18:10h no 
laboratório 3, para realização de reunião de colegiado, os professores Fábio Júnior, Carmem Asp, Jorge 
Soares, Renato Mauro, Rafael Castaneda, Eduardo Ogasawara, Eduardo Bezerra, Kele Belloze, 
Gustavo Guedes, Myrna Soares, Pedro Gonzalez, Luís Amaral, Diego Brandão, Diogo Mendonça, Joel 
Santos, e os representantes discentes Matheus Soutto e Letícia Moura. A reunião iniciou com a eleição 5 
do Professor Rafael Castaneda Ribeiro como secretário da reunião. Em seguida o professor Jorge 
Soares apresentou o único item de pauta, destinação da verba de diárias, passagens e inscrições em 
congressos do DEPIN. O professor explicou que ocorreu neste semestre uma grande quantidade de 
publicações pelo corpo docente, e que a fim de auxiliar o custeio das viagens e inscrições nos 
congressos, está levantando ideias para organização a liberação destes auxílios. Ressaltou que a verba 10 
sobre a qual o departamento tem autonomia é pequena, em torno de 2000 reais, e que não cobre 
adequadamente viagens e inscrições em congressos caros, que convertidos de dólares para reais, 
passam com folga o limite do departamento. O professor Jorge Soares então conversou com a DIPPG 
a possibilidade de dividir o custeio da participação dos professores tendo obtido com sucesso um apoio 
de mais 1000 reais. Esses valores são para o ano de 2018. O professor Pedro González foi o primeiro 15 
a solicitar esse apoio a coordenação, e o professor Jorge Soares propôs para o colegiado arcar os 
custos de sua viagem com essa verba, e ao mesmo tempo, levantar com os outros docentes quais ainda 
desejam publicar artigos e solicitar apoio, para que a coordenação possa se planejar. A professora 
Carmem Asp explicou que do DEMET não há ainda definição de valor de custeio para publicações, e 
que caso esse valor seja estabelecido, será menos do que o ano passado, na faixa de 1500 reais. O 20 
professor Jorge Soares solicitou encaminhamento inicialmente para priorizar a verba do DEPIN para 
professores que não fazem parte do DIPPG, pois esta é sua única fonte de verba, que foi deferido por 
unanimidade, sem a presença dos professores Amaral e Diogo, que se ausentaram com antecedência. 
Em seguida apresentou encaminhamento para aprovar pontualmente o custeio da publicação do 
professor Pedro Gonzalez com a verba do DEPIN, na ordem de 4000 reais, sendo deferido por 25 
unanimidade, sem a presença dos professores Amaral e Diogo, como anteriormente mencionado. A 
reunião foi encerrada as 18:40. Nada mais tendo sido tratado, eu, Rafael Castaneda Ribeiro, lavrei a 
presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo. 


