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As dez horas do dia nove de setembro do ano de dois mil e quinze, 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) Recursos PROAP; 3) Indicação de novos bolsistas. A reunião contou com a participação dos 
seguintes membros: os professores Fabio Di Dario, Pablo Rodrigues Gonçalves, Alexandre Fernandes 
Correa, e as professoras Ana Cristina Petry, Lísia Mônica de Souza Gestinari, Laura Isabel Weber da 
Conceição, e as aluna(o)s de mestrado Mariana Sampaio Xavier, Amanda Ferreira Pinto Guimarães, 
Paula Araujo Catelani, Glenda Camila Barroso, Victor Alexandre Oliveira Seixas Ferrão, e a Assistente 
em Administração Mírian de Oliveira Jovino da Silva, que ficou responsável por secretariar a reunião. O 
Prof. Fabio Di Dario deu início à reunião cumprimentando a todos e em seguida passando a palavra para 
a Profa. Ana Petry, que continuou informando que recebeu um email do Prof. Vinicius Farjalla 
informando do interesse de sua co-orientada, Melissa Gusman (University of British Columbia, Canadá), 
de oferecer um curso da linguagem R, atualmente a mais utilizada para análises estatísticas. Explicou 
também que não haveria custos para o PPG-CiAC, sendo o curso de aproximadamente dois ou três dias 
(15hs, 1 credito) para cerca de 20 alunos. Todos deste CD aprovaram a proposta, e decidiu-se que a 
disciplina “Fundamentos de Uso e Aplicação do “R” em Análises Estatísticas” terá carga horária de 30 
horas e será ministrada pela MSc Laura Melissa Guzman Uribe e Profa. Ana Cristina Petry, no período 
de 14 a 17 de setembro das 9 às 17 horas na sala 15-B- Bloco II- Nupem. O Prof. Fabio pediu que fosse 
feita a divulgação entre discentes e docentes ainda nesta semana, O Prof. Pablo informou que dia 15-09-
2015 chegarão ao Nupem pesquisadores ingleses de ecologia aquática, vindo em missão de mapear 
parcerias. Neste dia, eles pretendem conhecer o Parque Jurubatiba e serão acompanhados pelo Prof. 
Rodrigo Lemes, sendo essa uma oportunidade de intercambio e internacionalização. A Profa. Ana 
comunica que recebeu um oficio do Prof. Antônio Cunho, Coordenador do Clube de Leitura do 
Municipio de Simões Filho/BA, pedindo a doação de livros e acervos bibliográficos para atender a 
população do município, carente de bibliotecas publicas. Sugeriu que esse pedido fosse divulgado entre 
os alunos, informando que colocaremos uma caixa na secretaria para que sejam feitas as doações. Item 2 
desta ata: referente aos recursos do PROAP, o Prof. Fabio pediu à aluna Mariana Sampaio, representante 
discente no CD, que informasse a resolução quanto ao uso desses recursos após reunião entre os alunos. 
De acordo com eles, a prioridade poderia ser dada aos alunos com maiores dificuldades para os 
custeamento de  seus projetos. O Prof. Fabio informou sobre a redução dos recursos do PROAP, já 
contando com um corte de 75%. O Prof. Fabio também explicou que os recursos PROAP desse ano para 
o PPG-CiAC, que estavam previstos em aproximadamente R$35.500,00, foram reduzidos para um total 
de R$ 8.875,00, sendo R$ 3500,00 para consumo, R$3.350,00 para serviço, e R$ 3.175,00 para 
passagens. Comentou também que a prática para aplicação destes recursos é altamente restritiva em 
termos de burocracia, sendo que cada item de consumo e serviço devem ser orçados, e que na falta de 
uma unidade executora no campus, a PR2 nos ajudava com esse processo. Deliberou-se sobre a 
inviabilidade de abrir-se um edital interno para avaliar a pertinência de cada um dos projetos de alunos 
do Programa que disputariam poucos recursos, que precisavam ser destinados, em princípio, 
rapidamente. O Prof. Fabio lembrou que, basicamente, estamos discutindo a divisão de recursos 
minguados em meio ao caos de economia do pais. Ressaltou também que a CAPES prevê que, para o 
ano que vem, as bolsas e os recursos não irão aumentar, correndo o risco de serem reduzidos. O Prof. 
Fabio sugeriu que fosse organizado um evento definido pelos alunos junto aos orientadores e 
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coordenadores. A Profa. Petry lembrou que em alguns dias encerrará o Edital da FAPERJ de apoio 
emergencial às Pós-Graduações do estado do Rio de Janeiro, que previa o destino de até R$36.000,00 às 
Pós-Graduações. A aluna Mariana Sampaio também argumentou que na reunião com alunos, deliberou-
se que os recursos deveriam ser usados de um modo geral, concordando com essa visão, o Prof. Fabio. 
Nesse sentido, foi requisitado pelos alunos uma impressora, com os mesmos se cotizando para repor 
materiais (toner/papel), além da instalação de um ponto de wifi na sala dos alunos, manutenção do ar-
condicionado, instalação de bancadas e tomadas, e a compra de cadeiras para essa mesma sala. O Prof. 
Alexandre deu a ideia de produzir um evento trazendo uma pessoa de fora do Programa (Work Shop). O 
Prof. Pablo argumentou que em anos anteriores recursos do PROAP foram parcialmente destinados à 
compra de álcool, reagentes, plásticos, e outros produtos de uso geral. O Prof. Fabio ficou de levar todas 
as demandas para a PR2 e avaliar se esses recursos poderiam ser aplicados dessa maneira ou não. Item 3 
desta ata: O Prof. Fabio lembrou que as bolsas que recebemos da CAPES fazem parte de um programa 
da CAPES chamado de Demanda Social, lembrando também sobre o processo de destinação das 
mesmas aos alunos de acordo com deliberação do CD e em consonância com a Comissão de Bolsas do 
PPG. As alunas Danielly Pierre Procópio da Rocha e Laíla Fadul Vianna possuíam duas dessas bolsas, 
mas com suas defesas em agosto, essas bolsas vão retornar ao Programa. Explicou que a Comissão de 
Bolsas fez contato com os alunos de Mestrado (2015) que teriam direito a receber essas duas bolsas a 
partir de agosto por ordem de classificação: Felipe Antunes de Oliveira, orientado pelo Prof. Rodrigo 
Nunes da Fonseca, que respondeu que não poderia receber tal bolsa por ser funcionário da Prefeitura de 
Carapebus em estágio probatório; Amanda Ferreira Pinto Magalhães, orientada pelo Prof. Rodrigo 
Lemes, que confirmou poder receber a bolsa; e o aluno Victor Alexandre Oliveira Seixas Ferrão, 
orientado do Prof. Alexandre Corrêa, que também respondeu que não poderia receber a bolsa ser 
funcionário de uma escola particular. Após discussão sobre as normas vigentes da CAPES para a 
concessão de bolsas Demanda Social, que são parcialmente contraditórias, o CD deliberou que a portaria 
mais restritiva seria seguida quando não houver bolsas disponíveis para todos os alunos. Foi entendido 
que a CAPES permitiu que os programas de pós graduação tivessem esta opção. A próxima aluna a 
receber a bolsa, após o aluno Victor Ferrão, é Larissa Cristina Duarte Correa, que seria contatada pela 
Comissão de Bolsas. As duas bolsas da FUNEMAC, por sua vez, tiveram a seguinte destinação: uma 
para a aluna Danielly Procópio da Rocha e a outra para a aluna Rachel de Moraes Ferreira, ambas não 
possuindo impedimentos para receberem a bolsa. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta 
definidos na convocação da reunião, o coordenador do PPG-CiAC, Professor Fabio Di Dario, deu a 
reunião encerrada às 12 horas e 47 minutos e eu, Mírian de Oliveira Jovino da Silva, lavrei a presente 
ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio Di Dario __________________________ 
 


