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Às dez horas do dia três de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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, 
Prof. Fabio Di Dario para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) 
Comunicados Gerais; 2) Pedido de trancamento de matrícula de Doutorado; 3) 
Pedido de revalidação de diploma de doutorado obtido no exterior; 4) Utilização 
dos recursos do edital emergencial da Faperj; 5) Recredenciamento e 
credenciamento de novos docentes no PPG-CiAC; 6) Processos seletivos de 
Mestrado e Doutorado em 2017. A reunião foi presidida pelo Prof. Fabio Di Dario e 
secretariada pela Profa. Lísia Mônica de Souza Gestinari, membro da Comissão 
Deliberativa do PPG-CiAC. Além deles, também estiveram presentes os seguintes 
membros do CD do PPG-CiAC: as Professoras Angélica Ribeiro Soares e Tatiana 
Ungaretti Paleo Konno, e o Professor Gustavo Arantes Camargo, além dos 
representantes discentes Maria Silvina Bevilacqua e Victor Alexandre Oliveira 
Seixas Ferrão. Os Profs. Pablo Gonçalves Rodrigues, membro do PPG-CiAC, e 
Vinicius Albano Araújo, do NUPEM/UFRJ, também estiveram presentes. O Prof. 
Fabio Di Dario iniciou a reunião com o item 1) Comunicados gerais, indicando que 
o principal comunicado referia-se à realização de um evento que contava com a 
participação do Prof. Vinicius Albano, que foi convidado a apresenta-lo. O Prof. 
Vinicius, relatou que o evento “NUPEM + 22: Pesquisa, Ensino e Sociedade em 
Macaé”, acontecerá no dia 1 de dezembro, e contará com a apresentação de 
trabalhos desenvolvidos nos cursos de Pós-Graduação da UFRJ Macaé, 
convidando todo o corpo social do PPG-CiAC a participar. Após a apresentação do 
Prof. Vinicius, os membros do CD comprometeram-se a apoiar a realização do 
evento, ajudando também na divulgação do mesmo em nosso corpo social, 
principalmente entre os discentes. Dando prosseguimento ao ponto 2) Pedido de 
trancamento de matrícula, o Prof. Fabio leu carta apresentada pelo discente de 
doutorado Rafael Vargas, orientado pela Profa. Cintia Monteiro de Barros. Em 
carta, o discente alegou os mesmos problemas discutidos em reunião do CD 
anterior (setembro de 2016), que incluem sua matrícula na graduação em 
Medicina/UFRJ e problemas com o desenvolvimento do estudo) chegando à 
conclusão de que o trancamento de sua matrícula no Programa seria a melhor 
decisão a ser tomada por ele. Após considerações de todos os presentes no que 
se refere ao tipo de conduta tomado por discentes ao longo do desenvolvimento de 
seus estudos e o cuidado com que certas situações devem ser encaradas ao longo 
da formação na pós-graduação, pois trata-se de investimento público, o CD 
aprovou o pedido de trancamento do doutorando Rafael Vargas a partir desta data. 



Sobre o item 3) Pedido de revalidação de diploma de doutorado obtido no exterior 
apresentado pelo Dr. Sergio Nestor Bolasina: além de carta requisitando validação 
de sua tese de doutorado, foi apresentada cópia da tese “Biologia e Cultivo de 
Peixes Comerciais do Litoral Bonaerense”, defendida em 2002, pela “Universidad 
Nacional de Mar Del Plata, UNMDP, Argentina”. Após deliberação, o CD do 
PPG-CiAC acatou o pedido de validação de diploma de Doutorado, indicando 
como banca para avaliação desse pedido os Profs. credenciados Alexandre de 
Azevedo, Luciano Gomes Fischer e Natália Martins Feitosa, que serão consultados 
quando à possibilidade de atuarem no processo. Sobre o item 4) Utilização dos 
recursos do edital emergencial da Faperj, este CD deliberou que seria implantada 
uma “Chamada Emergencial” destinada à utilização de recursos em consumo 
pelos discentes matriculados no PPG-CiAC, no valor máximo de R$ 8.200,00. 
Além disso, o CD do PPG-CiAC também aprovou por unanimidade a destinação de 
R$2.000,00 em consumo provenientes deste mesmo edital para a manutenção da 
Secretaria do Programa. Item 5), Recredenciamento e credenciamento de novos 
docentes no PPG-CiAC: o Prof. Fabio Di Dario trouxe algumas reflexões sobre 
essa questão, que basicamente referem-se a ideia de tornar o processo de 
recredenciamento e credenciamento de docentes no PPG-CiAC atividades 
regulares e previstas no contexto do corpo social da UFRJ-Macaé. Nesse sentido, 
foi aprovado que o processo de recredenciamento no PPG-CiAC acontecerá em 
meados de 2017, com o credenciamento acontecendo no segundo semestre 
daquele mesmo ano. Serão produzidos por este CD documentos explanatórios 
com diretrizes indicando requisitos a serem avaliados nos pedidos de 
recredenciamento e credenciamento, ficando ambos processos previstos para 
acontecerem a cada dois (2) anos, salvo casos especiais deliberados por este CD, 
que mantém a autonomia de decisão em relação a esses pedidos em qualquer 
momento do ano. Item 6) Processos seletivos de Mestrado e Doutorado em 2017: 
dando início à discussão o Prof. Fabio projetou em tela os editais dos processos 
seletivos de Mestrado e Doutorado realizados em anos anteriores para confecção 
dos editais de 2017. Após deliberação foram mantidos os mesmos pesos aplicados 
em anos anteriores em relação às etapas seletivas de ambos editais, sendo 
mantidas também as indicações de “eliminatória e classificatória” para todas as 
etapas. Essas decisões foram unânimes entre os membros do CD, com exceção 
da análise de currículo no processo seletivo do Mestrado, que ficou como sendo 
eliminatória por maioria do CD, havendo um voto contra a opção “eliminatória” 
emitido pelo Prof. Gustavo Arantes Camargo. Foram também sugeridos nomes 
possíveis para consulta entre docentes credenciados no Programa para 
participação nas bancas de seleção de mestrado e doutorado (Mestrado: 
Thaddeus Gregory Blanchette, Pablo Gonçalves, Rodrigo Lemes, José Roberto da 
Silva, Alexandre de Azevedo, Laura Weber, Luciano Fischer, Natalia Martins; 
doutorado: Fabio Di Dario, Fabio Scarano, Cintia Monteiro, Mauricio Mussi, Rodrigo 
Nunes, Francisco Esteves, Ana Petry, Gustavo Camargo, Reinaldo Bozelli, Carlos 
Logullo). Por último, decidiu-se que os processos seletivos de mestrado e 
doutorado aconteceriam entre os dias 14 e 15 de fevereiro e 20 e 22 de fevereiro 
de 2017, respectivamente. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta 
definidos na convocação da reunião, o Prof. Fabio Di Dario deu a reunião por 
encerrada às 11 horas e 30 minutos e eu, Lísia Mônica de Souza Gestinari, lavrei a 
presente ata, que vai por mim assinada e pelo Coordenador, Prof. Fabio Di 
Dario._____________________________________________________________ 


