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Às dez horas do dia dez de maio 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) Parecer sobre o relatório e pedido de mudança de projeto 
do Bolsista PNPD; 3) Criação de Comissão para revisão de disciplinas do 
PPG-CiAC; 4) Representação discente no CD do PPG-CiAC; 5) Pedido de 
mudança de orientador, projeto e prorrogação de defesa de discente de Doutorado 
(Carlos Alberto da Cunha Filho); 6) Utilização de recursos da FAPERJ provenientes 
do edital “Apoio Emergencial aos PPGs do Estado do Rio de Janeiro – 2015” para 
instalação de equipamento; 7) Outras destinações dos recursos do edital “Apoio 
Emergencial aos PPGs”; 8) Pedido de equivalência de Estágio Docência de Sara 
Winter em escola pública; 9) Prorrogação de defesa da aluna Thais Caroline 
Steigleder; 10) Relatórios anuais reprovados; 11) Utilização da sala dos alunos; 12) 
Criação da disciplina “Biologia de galhas”; 13) Apreciação de possível parceria 
para curso sobre Bacia do Rio Macaé envolvendo PPGs distintos da UFRJ e UFF; 
14) Encaminhamento de defesa – pré-banca de Vitor Ferrão; 15) Homologação das 
seguintes defesas de Dissertação realizadas em 2017: Gessica da Silva Peixoto 
Lima - 22/03, Alessandra da Silva de Alvarenga – 27/04, Raquel dos Santos Moniz 
Benac – 27/04, Marta Maciel Dudus – 31/03, Larissa Gischewski Guimarães – 
03/05; 16) Aproveitamento de Carga Horária em disciplina externa (Maria Silvina 
Belicacqua); 17) Encaminhamento de defesa da aluna Roberta Ribeiro de Freitas. 
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, Cintia Monteiro de Barros, Angélica Ribeiro 
Soares, e o professor Gustavo Arantes Camargo, todos membros do CD, além do 
Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves. Participaram também os representantes 
discentes neste CD, Victor Alexandre Oliveira S. Ferrão e Maria Silvina Bevilacqua, 
além dos discentes Carlos Alberto da Cunha, Enoque Gonçalves Ribeiro e 
Stephane Gomes Batista Paula. O Prof. Fabio iniciou à reunião com o item 1) 
Comunicados gerais, mencionando que não havia grandes novidades e que 
poderíamos prosseguir com o segundo item de pauta, mais importante. 
Prosseguindo com a pauta, o coordenador Fabio Di Dário apresentou aos 
presentes o parecer sobre o relatório anual do Dr. Emiliano Nicolas Calderon, 



bolsista PNPD, realizado pelo Prof. Dr. André C. Morandini (IB-USP), que avaliou 
também o pedido de mudança do projeto de pesquisa do Dr. Emiliano. O parecer 
do Prof. Morandini foi favorável aos dois pontos (relatório e mudança de projeto), 
sendo apenas feitas algumas considerações pertinentes em relação a uma maior 
inserção do bolsista PNPD nas atividades do PPG-CiAC. A Profa. Ana Petry 
sugeriu que seja explicitamente mencionada a filiação ao programa nas 
publicações do Dr. Emiliano. Após deliberação, o parecer foi aprovado por este CD, 
assim como as sugestões apresentadas pela Profa. Ana Petry. Passando ao 
próximo item da pauta, foi aprovada por este CD a criação de uma comissão para 
revisão das disciplinas do PPG-CiAC, sendo formada pelos seguintes membros: 
Profa. Ana Petry, Profa. Lísia Gestinari, o discente Enoque Ribeiro e pelo 
funcionário da secretaria Fernando Sampaio. Prosseguindo com a pauta, os 
representantes discentes comunicaram que foi realizada a eleição para a nova 
representação discente no CD do PPG-CiAC, sendo eleito Enoque Gonçalves 
Ribeiro como titular e Stephane Gomes Batista Paula como suplente, ambos 
alunos de Mestrado no Programa. O Prof. Fabio Di Dario agradeceu os 
representantes discentes Victor Ferrão e Maria Silvina pelo apoio ao Programa no 
período em que atuaram na representação discente neste CD. Passando ao 
próximo item da pauta, o coordenador Fabio Di Dario apresentou aos presentes o 
pedido de mudança de orientador, projeto e a prorrogação de defesa do discente 
de doutorado Carlos Alberto da Cunha Filho, orientado pelo Prof. Michael 
Mincarone. O Prof. Fabio introduziu o ponto, lembrando que Carlos ingressou no 
Doutorado do PPG-CiAC em 2015, e que sua mudança de projeto foi exigida pelo 
seu antigo orientador, Prof. Felipe Mesquita Vasconcellos, conforme carta enviada 
pelo referido docente ao CD do PPG-CiAC e apreciada por este Conselho na 
reunião de 15 de março de 2017. Dando prosseguimento ao assunto, o discente 
Carlos leu sua carta de solicitação de mudança do projeto, relembrando os motivos 
da mudança, apresentando também o pedido de substituição de orientador, que 
passaria a ser o Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, caso houvesse a aprovação por 
este CD. Na mesma carta, Carlos apresentou um pedido de prorrogação do prazo 
de defesa para dezembro de 2018. Os membros do CD pediram para que Carlos e 
Pablo fizessem um resumo do projeto proposto, a fim de avaliar a viabilidade de 
conclusão no prazo pedido e a adequação da nova orientação. Ficou claro pela 
leitura do novo projeto que este não teria mais nenhuma conexão com o projeto 
anteriormente desenvolvido sob a orientação do Prof. Felipe Vasconcellos. Além 
disso, tanto Carlos quanto o Prof. Pablo apresentaram argumentos indicando para 
o CD que o prazo que foi pedido é perfeitamente viável para a conclusão do 
estudo, relatando em pormenores como será o cronograma de execução do novo 
projeto, tendo a intenção de fazer a defesa entre os meses de setembro e outubro 
de 2018. A Profa. Angélica questionou a distribuição do prazo total no projeto 
escrito, que prevê três meses para a coleta e sete meses para a escrita, sugerindo 
ao discente que colocasse no cronograma o tempo de análise junto com o da 
escrita. Após todos os esclarecimentos necessários, as requisições apresentadas 
pelo discente Carlos foram colocadas em votação, tendo este CD aprovado por 
unanimidade a mudança do projeto, a mudança de orientador e a prorrogação do 
prazo de defesa para até dezembro de 2018. Dando prosseguimento, na reunião 
anterior deste CD foi requisitado ao Prof. Pablo que o mesmo apresentasse 



parecer sobre o pedido de qualificação do discente de Doutorado Roberto 
Nascimento de Farias, a respeito do artigo apresentado como publicação oriundo 
de sua tese. O parecer do Prof. Pablo foi favorável, de modo que este CD aprovou 
a Qualificação do Docente Roberto Nascimento Farias na modalidade 
“Qualificação por Contribuição Científica Autoral de Mérito Reconhecido”. 
Prosseguindo com a pauta, os itens seis e sete versaram sobre a utilização de 
recursos da FAPERJ oriundos de Edital Emergencial de apoio aos PPGs do Estado 
do Rio de Janeiro. A Profa. Cintia apresentou uma carta ao CD solicitando a 
possibilidade de parte destes recursos serem utilizados para a instalação de 
equipamento multiusuário de uso do corpo social do PPG-CiAC e PPG-ProdBio, no 
valor aproximado de R$ 1.740,00. A Profa. Ana Petry, coordenadora do projeto na 
FAPERJ, informou que a FAPERJ depositou em fevereiro deste ano R$ 7.000,00 
que seriam, em princípio, destinadas às passagens aéreas, e R$ 2.000,00 
destinadas às diárias. Informou também que estes recursos deveriam ser utilizados 
até o final de junho de 2017, e que se fosse deliberado por este CD, poderia fazer 
um pedido junto à FAPERJ para alteração de destinação dos recursos disponíveis. 
O Prof. Fabio sugeriu que fosse feita a seguinte divisão do total disponível: R$ 
2.000,00 para consumo, R$ 2.000,00 para diárias e R$ 5.000,00 para serviços de 
terceiros. A Profa. Angélica, por sua vez, sugeriu a seguinte divisão: R$ 2.000,00 
para diárias e R$ 7.000,00 para serviços de terceiros. As duas propostas foram 
colocadas em votação, sendo aprovada por maioria deste CD a seguinte proposta: 
R$ 2.000,00 para diárias, R$ 2.000,00 para consumo e R$ 5.000,00 para serviços 
de terceiros. Passando para o oitavo item da pauta, o Prof. Fabio leu o pedido de 
equivalência de estágio docência da discente Sara Winter em escola pública, 
sendo deliberado favoravelmente por este CD após consultas às normas da 
CAPES que regem o assunto. Prosseguindo com a pauta, o Prof. Fabio fez a 
leitura da carta do pedido de prorrogação de defesa da aluna Thaís Caroline, 
pedido que foi aprovado por este CD após deliberação. O item 10 da pauta tratou 
dos relatórios anuais reprovados. Este CD deliberou que fosse marcada uma 
reunião com os discentes e respectivos orientadores cujos relatórios foram 
reprovados para que a situação fosse discutida presencialmente, conforme as 
normas do relatório anual de 2017. Devido ao tempo, o item 11 da pauta ficou para 
ser discutido na próxima reunião deste CD. O próximo ponto da pauta tratou da 
criação da disciplina “Biologia de Galhas”, e foi decidido que essa questão será 
deliberada inicialmente pela comissão de revisão das disciplinas para posterior 
deliberação por este CD. Passando ao próximo item da pauta, este CD deliberou 
favoravelmente a uma parceria para curso sobre a Bacia do rio Macaé, envolvendo 
PPGs distintos da UFRJ e UFF. O próximo item da pauta tratou do 
encaminhamento de defesa e pré-banca do discente Victor Ferrão, sendo 
aprovado por este CD a data de defesa, parecerista de pré-banca, e composição 
da banca de defesa. O item 15 da pauta tratou da homologação das defesas de 
dissertação das alunas Gessica Peixoto, Marta Dudus, Raquel Benac, Alessandra 
Alvarenga e Larissa Guimarães, todas discentes de Mestrado. As defesas de todas 
as alunas citadas foram homologadas por este CD. O item 16 da pauta tratou do 
aproveitamento de carga horária em disciplina externa da aluna Maria Silvina 
Bevilacqua. O Prof. Fabio leu sua carta entregue ao CD, e após deliberação, o 
pedido foi aprovado por este CD, desde que a Secretaria confirmasse que a 



quantidade de horas requisitada está dentro do limite permitido pelo Regulamento 
do Programa. O próximo item da pauta tratou do encaminhamento de defesa da 
aluna Roberta Ribeiro, orientada pela Profa. Christine Ruta, sendo aprovado por 
este CD conforme informações incluídas em seu formulário de agendamento de 
defesa e pré-banca. 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 30 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._____________________________________________________________ 


