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Às dez horas e dez minutos do dia cinco de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de 
reuniões do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade de Macaé – NUPEM/UFRJ, 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) Informes gerais; 2) Processo seletivo 
2019. 3) Homologação de defesa de Doutorado. A reunião foi presidida pelo Professor Fabio Di 
Dario e secretariada pelo funcionário do PPG-CiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, 
contando ainda com a participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: os professores Lísia 
Mônica de Souza Gestinari (vice-coordenadora do Programa), Ana Cristina Petry, Angélica 
Ribeiro, Gustavo Arantes Camargo, e os representantes discentes Enoque G. Ribeiro, 
Janimayri Forastieri de Almeida, todos membros do CD. O Prof. Fabio iniciou à reunião com o 
item 1, informando como ficou a situação das bolsas dos alunos Thayson Quintanilha e Aldrey 
Wanderley que foram canceladas. Conforme deliberação da Comissão de Bolsas, a proposta é 
que será destinada uma bolsa cota do Programa à aluna Tamara do Nascimento, ao passo que 
seria tentativamente requisitado à PR2 que a bolsa daquela Pró-Reitoria seria destinada à 
discente Lorena Bergamin. Item 2. Processo seletivo 2019. A comissão discutiu e deliberou 
vários pontos do edital de Mestrado e do Doutorado, entre eles: 2.1 - Período de inscrição. 
Ficou decidido que será realizado no período de 7 a 18 de janeiro de 2019. 2.2 - O candidato 
deverá apresentar documento oficial da instituição, atestando a previsão da colação de grau 
até o início de março de 2019. 2.3 - Os documentos comprobatórios das atividades indicadas 
no currículo deverão ser enviados exclusivamente ao e-mail ppgciac2019@gmail, com os 
formatos .jpg ou .pdf., em um total de até 15 megabytes. 2.4 – Realização das provas do 
Mestrado: 23/01 – Prova escrita, 06/02 – Interpretação de texto em Inglês e análise de currículo, 
07/02 – Arguição e análise do pré-projeto. A prova escrita do Processo Seletivo do Mestrado e 
a Entrevista do Processo Seletivo do Doutorado poderão ser realizados em instituição de 
pesquisa ou ensino superior público ou privado, em território estrangeiro ou nacional, fora do 
estado do Rio de Janeiro, em que houver colaboração estabelecida para aplicação desta prova, 
desde que firmada até 11 de janeiro de 2019 com a coordenação do PPG-CiAC. 2.5 – Mudança 
dos pesos nas etapas do processo seletivo. – Prova escrita tinha peso 2, passou para peso 3. 
Análise de currículo tinha peso 3 passou para peso 2. 2.6 – Recursos audiovisuais - O arquivo 
deve ser entregue na secretaria no dia 07/02, 2.7 – em atendimento à Resolução CEPG nº 03 
de23 de outubro de 2018, serão oferecidas até 2 cotas de vagas para negros (pretos e pardos), 
indígenas e pessoas com deficiência, que se manifestarem claramente favoráveis à 
possibilidade de uso destas cotas segundo o “Anexo I – Ficha de inscrição” no Mestrado e no 
Doutorado. 3) Homologação de Defesa de Doutorado, do discente Allan Pierre Bonetti 
Pozzobon, em 04/12/2018. Sem mais itens para deliberar, o Professor Fabio deu a reunião por 
encerrada às onze horas e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva lavrei a presente ata, 
que vai por mim assinada e pelo coordenador Prof. Fabio Di 
Dario.______________________________________________________________________ 


