
                 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Campus UFRJ - Macaé 
PPG-CiAC – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e 

Conservação 
Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 16/08/2017 

 
Às dez horas e vinte minutos do dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e 
dezessete, na sala de reuniões do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento 
Socioambiental de Macaé, teve início a reunião da Comissão Deliberativa do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação 
(PPG-CiAC), convocada pelo coordenador Professor Fabio Di Dario para a 
discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Comunicados Gerais; 2) Redistribuição 
das bolsas CAPES-DS de Doutorado em 2018; 3) Chamada PROAP; 4) 
Aproveitamento de disciplina externa: Allan Pierre Bonetti Pozzobon; 5) Solicitação 
de trancamento de matrícula de Doutorado: Laís Ventura Correia; 6) 
Encaminhamento das defesas: Felipe Antunes de Oliveira e Orlando de Marques 
Vogelbacher; 7) Homologação de defesa de Dissertação de Thaís Caroline 
Steigleder; 8) Esclarecimentos sobre a mudança de discente de mestrado para o 
doutorado; 9) Processo de Recredenciamento/credenciamento. A reunião foi 
presidida pelo Professor Fabio Di Dario e secretariada pelo funcionário do 
PPG-CiAC Fernando Sampaio da Fonseca e Silva. Contou ainda com a 
participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: as professoras Ana Petry, 
Lísia Mônica de Souza Gestinari, Angélica Ribeiro Soares, e o professor Gustavo 
Arantes Camargo. Participaram também os representantes discentes neste CD, 
Enoque Gonçalves Ribeiro e Stephane Gomes Batista Paula, além das discentes 
Thaís Helena Mandello Pimenta de Almeida e Fernanda Albuquerque dos Reis 
Veríssimo. O Prof. Fabio iniciou à reunião com o item 1) Comunicados gerais, 
informando que a disciplina Desenho Experimental teria a princípio 20 vagas, mas 
devido à grande procura a Profa. Ana Petry e o Prof. Carlos Barboza oferecerão 
nesta disciplina um total de 30 vagas. A Profa. Lísia relatou que a Profa. Mônica 
Marçal irá ofertar a disciplina “Geomorfologia Fluvial”, lembrando mais uma vez aos 
alunos que existem 3 vagas para os discentes matriculados no PPG-CiAC. O Prof. 
Fabio fez um agradecimento à Profa. Lísia por tê-lo substituído durante o período 
de seu afastamento no exterior. O item dois da pauta tratou da redistribuição das 
bolsas CAPES-DS de doutorado em 2018. O Prof. Fabio sugeriu que as bolsas que 
retornarão ao curso com as defesas de Doutorado em 2018 sejam distribuídas 
entre os anos 2016, 2017 e 2018. Essa sugestão foi aprovada por unanimidade por 
este CD. Após várias opções discutidas, o representante discente Enoque deu a 
sugestão de que duas (2) bolsas sejam destinadas à turma de 2016, três (3) bolsas 
sejam destinadas à turma de 2017, e que duas (2) bolsas sejam destinadas para 
2018. O CD colocou em votação, sendo essa proposta aprovada por unanimidade. 
O próximo item da pauta abordou a chamada emergencial referente ao PROAP 
2017. Foi discutido e aprovado por este CD que o valor seria dividido entre os 



alunos, para aplicação no desenvolvimento de seus projetos da maneira mais 
equitativa o possível, dentro das necessidades de cada um. Os recursos pagos na 
forma de diárias poderão ser utilizados até 31 de outubro de 2017. A Secretaria do 
PPG-CiAC estará recebendo a partir de hoje e, impreterivelmente, até o dia 23 de 
agosto de 2017 (quarta-feira), toda a documentação relativa ao processo, indicada 
em chamada pública e amplamente divulgada. O quarto item da pauta tratou do 
aproveitamento de disciplina externa do discente Allan Pierre Pozzobon. O Prof. 
Fabio leu a carta do aluno e, após deliberação, o pedido foi aprovado por este CD. 
Este CD também votou e aprovou o pedido de aproveitamento de créditos do 
mestrado para doutorado, em área correlata, também requisitado por Allan 
Pozzobon. Sobre o aproveitamento no estágio docência em 2011, também pedido 
por Allan, este CD votou e aprovou o pedido. O quinto item da pauta abordou a 
solicitação do trancamento de matrícula de doutorado da aluna Laís Ventura. O 
coordenador Fabio leu carta apresentada pela aluna, que veio junto a um atestado 
apresentado pela aluna indicando problema relacionado à sua saúde. Entretanto, 
ambos os documentos foram entregues sem as devidas assinaturas. Após a 
exposição da situação e deliberação, este CD decidiu condicionar o trancamento 
de matricula por um ano, requisitado pela discente Laís Ventura, à entrega dos 
documentos originais devidamente assinados. O prazo para a apresentação destes 
documentos assinados ficou sendo o dia 23 de agosto de 2017. O sexto item da 
pauta tratou do encaminhamento de defesa e pré-banca dos discentes Felipe 
Antunes de Oliveira e Orlando Vogelbacher, sendo aprovado por este CD a data de 
defesa, parecerista de pré-banca e composição da banca de defesa em ambos os 
casos. O item sete da pauta tratou da homologação da defesa de dissertação de 
mestrado da discente aluna Thaís Caroline Steigleder, sendo a defesa homologada 
por este CD. O item oito da pauta abordou a mudança de alunos de mestrado para 
o doutorado. Após elucidação do pedido efetuado em reunião anterior, o 
coordenador Fabio ficou de buscar mais esclarecimentos junto à CAPES, que 
serão repassadas para todos os integrantes do CD. O item nove da pauta tratou do 
Recredenciamento/credenciamento dos docentes no PPG-CiAC. O Prof. Fabio 
sugeriu que fosse feito um único processo de recredenciamento e novos 
credenciamento, sendo esta sugestão votada e aprovada por unanimidade neste 
CD. Outro assunto abordado na reunião foi se haveria interesse do PPG-CiAC na 
compra de um espaço na revista Visão Social Ambiental. Após discussão, o CD foi 
unânime na interpretação de que não haveria recursos disponíveis para isso nesse 
momento, sendo a proposta rejeitada. Finalizadas as discussões quanto aos itens 
de pauta definidos na convocação da reunião, o Professor Fabio Di Dario deu a 
reunião por encerrada às 12 horas e 50 minutos e eu, Fernando Sampaio da 
Fonseca e Silva lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo 
coordenador, Prof. Fabio Di Dario_______________________________________ 
 


