
!

"#$%&'!()*+,-.!/01!2134!-1!5.66*71'!89:'!/01!2134!-1!5.66*71'!&.;.4<=2!
>%$?!@8A8BCDDEF!G*H?!I@@J!@B:BFKADB!%CL.,H?!MMN;,.;ONL.,HF;1L!

!

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PPG-CIAC- 08/12/2016 

!

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de dezembro 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) Pedido de auxílio transporte para 

membro externo compor banca de defesa de mestrado; 2) Aproveitamento de disciplinas 

externas solicitado pela aluna de doutorado Sara Winter; 3) Discussão e aprovação do 

relatório anual de mestrado e doutorado 2017/01; 4) Realização de curso de introdução ao 

software quantum GIS (QGIS) para criação de mapas e aplicações em estudos ecológicos e 

5) Utilização de recursos do edital emergencial da FAPERJ. A reunião contou com a 

participação dos seguintes membros: os professores Fabio Di Dario, Pablo Rodrigues 

Gonçalves e as professoras Ana Cristina Petry, Angélica Ribeiro Soares e Lísia Gestinari e o 

representante discente Victor Ferrão, aluno de mestrado. Estiveram também presentes o 

doutorando Hudson Lemos e a Técnica em Assuntos Educacionais Marla Granados 

Belarmino, que ficou responsável por secretariar a reunião. O Prof. Fabio Di Dario deu início à 

reunião apresentando os seguintes informes gerais: o CEPG aprovou o novo regimento do 

PPG-CiAC; os trâmites administrativos para a homologação da nova Coordenação do 

Programa já foram iniciados; o processo para a troca da bolsa FAPERJ que passará do 

doutorando Helio Secco, devido a sua nova contratação de trabalho, para o doutorando 

Thiago Martins de Souza já estão sendo providenciados, visto que professora Ana Petry já 

entrou em contato com a FAPERJ e a Comissão de Bolsas de nosso Programa já foi 

consultada; a compra dos materiais de consumo solicitados para o edital emergencial 

FAPERJ será agilizada o mais breve possível e o valor concebido a cada aluno solicitante 

será de cerca de R$ 315,00, uma vez que tivemos 32 pedidos de solicitação de material de 

consumo, a grande maioria para combustível; os editais de seleção de mestrado e de 

doutorado para o ano de 2017 já foram oficialmente publicados; a PR2 aprovou a liberação de 

uma cota adicional de bolsa de doutorado sanduíche que será utilizada pelo aluno Roberto 

Farias. Com isso, ano que vem teremos quatro alunos de Doutorado indo para fora do país, 

aumentando a internacionalização do Programa. Esses alunos são: os bolsistas PDSE Luis 

Eduardo Guerra Domingos Nogueira, Hudson de Macedo Lemos e Roberto Nascimento de 
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Farias, além da doutoranda Paula Araújo Catelani, que viajará para Espanha com uma bolsa 

de Projeto de um professor Colaborador de projetos em parceria com a Profa. Ana Petry. O 

professor Fabio Di Dario ficou de averiguar com a PR2 como proceder com a cota da bolsa 

demanda social da aluna Paula Catelani. O professor Pablo Gonçalves comunicou que todos 

os sete doutorandos inscritos neste semestre em “Práticas Interdisciplinares” conseguiram 

concluir a disciplina e na próxima sexta-feira, dia 16 de dezembro, irão apresentar seus 

trabalhos no auditório do NUPEM. O coordenador do PPG-CiAC deu início aos itens da pauta 

do dia, lendo a solicitação da mestranda Roberta Ribeiro de Freitas, com ciência de sua 

orientadora Christine Ruta, que pedia auxílio transporte para membro externo compor banca 

de defesa de mestrado. Diante da falta de recursos e de editais de fomento disponíveis para o 

período da defesa, todos os presentes não aprovaram o pedido solicitado. O professor Di 

Dario compartilhou a ideia de que é importante que esse tipo de demanda chegue ao CD do 

Programa, para que todos conheçam as necessidades apresentadas e que as mesmas 

possam ser sanadas, quando possível. O professor Pablo Rodrigues apresentou como 

alternativa para a requerente, solicitar o mesmo auxílio à UFRJ, por meio do setor financeiro 

ou ainda ao PROAP, caso haja no ano que vem. Prosseguindo com a pauta, o coordenador 

Fabio Di Dario apresentou aos presentes as solicitações de aproveitamento de carga horária 

em duas disciplinas externas cursadas na Escola Nacional de Botânica do Rio de Janeiro, 

apresentadas pela doutoranda Sara Winter. A soma das duas disciplinas era de 120 horas, 

mas os presentes aceitaram o aproveitamento de apenas 105 horas, respeitando assim, o 

regulamento do Programa. Passando ao próximo item da pauta, o professor Fabio Di Dario 

apresentou as normas para a realização do relatório anual. Os presentes discutiram e 

aprovaram o documento e o dia 31 de janeiro de 2017 como data final para entrega do 

relatório. O doutorando Hudson Lemos apresentou a proposta de oferta, para os alunos do 

Programa, de um de curso de oito horas, sobre introdução ao software quantum GIS (QGIS) 

para criação de mapas e aplicações em estudos ecológicos que contaria recursos FAPERJ 

para sua realização. Todos aprovaram a realização do curso. Finalizando a pauta do dia, o 

professor Fabio Di Dario apresentou a necessidade de se definir como seria utilizado o 

recurso do Edital Emergencial FAPERJ para gastos com serviços de terceiros, diárias e 

passagens, que deverá ser utilizado até o fim de janeiro. Ele sugeriu que o recurso para 

serviços de terceiros fosse utilizado para o conserto de aparelhos de ar condicionado. Em 

discussão, os presentes acordaram que o valor de cerca de R$ 4 mil disponibilizado não seria 
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suficiente para a demanda de consertos de aparelhos, uma vez que para alguns seria mesmo 

necessário a compra de novos ao invés do conserto. Pensou-se, como alternativa, no 

conserto de aparelhos de laboratório, mas devido ao pouco tempo para realização de uma 

chamada de requisição de recurso e visto que tal fomento já havia sido previamente 

destinados aos alunos, decidiu-se então, pelo uso deste recurso para a reforma da sala dos 

alunos, sendo necessário que estes apresentem um orçamento com urgência. Para as diárias 

e as passagens seriam realizados dois editais para requisição destes recursos. As solicitações 

de passagens poderiam ser feitas por docentes ou alunos, com prioridade para estes últimos. 

Finalizadas as discussões, o coordenador do PPG-CiAC, professor Fabio Di Dario encerrou a 

reunião às 12 horas e 10 minutos e eu, Marla Granados Belarmino lavrei a presente ata, que 

vai por mim assinada e pelo coordenador, Fabio Di Dario _____________________________. 
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