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As nove horas e trinta minutos do dia dez de março 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,
Professor Fabio Di Dario, para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) informes
gerais; 2) comunicação dos alunos; 3) processo seletivo 2016/01; 4) indicação dos
Bolsistas de Mestrado e Doutorado; 5) representação do PPGCiAC no CEPGuinho de
Macaé; 6) solicitação de aproveitamento de carga horaria em disciplina externa dos
doutorandos: Rafael Arêas Vargas, Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra e Maria
Silvina Bevilacqua; 7) encaminhamento das defesas de Nathalia Ferreira da Cunha e
Fabiana Daniela Mendonça após pareceres das Pré-Bancas; 8) deliberação de Pré-Banca
de defesa de dissertação das alunas: Laissa Gomes de Miranda (orientada pela Profa.
Lisia Gestinari) e Glauce Daniele Ferreira da Silva (orientada pela Profa. Tatiana Konno
e co-orientada pelo Prof. Rodrigo Lemes); 9) critérios para o aproveitamento de
créditos/carga horária de atividades curriculares complementares; 10) Apreciação das
normas da disciplina de “Práticas Interdisciplinares”, obrigatória no Doutorado; 11)
pedido de uso da sala da Secretaria do PPGCiAC para a Pós-Graduação em
Humanidades; 12) alteração na composição da representação discente; 13) comunicados
sobre reunião com alunos do PPGCiAC realizada na primeira semana de março; 14)
solicitação de aproveitamento de carga horária em atividades diversas na “Universidad
Nacional de La Matanza”, Argentina, por Marielza Horta; 15) pedidos de prorrogação de
Defesas das alunas de mestrado de mestrado Raquel Tavares Salles de Souza e Marielza
Cunha Horta; 16) solicitação de co-orientação do aluno Rodrigo Erdmann (orientador:
Alexandre Azevedo). A reunião foi presidida pelo professor Fabio Di Dario e
secretariada por Mírian de Oliveira Jovino da Silva e Marla Belarmino. Contou ainda
com a participação dos seguintes membros: os professores Pablo Rodrigues Gonçalves e
Gustavo Arantes Camargo, Lísia Gestinari, Ana Cristina Petry; Maria Silvina Bevilacqua
e Victor Alexandre Ferrão, representantes discentes, e também os alunos: Meriane dos
Santos Paula e Raquel Tavares Salles de Souza. O Prof. Fabio deu início à reunião com o
item 1 e 2 desta pauta, lembrando que a Plataforma Sucupira fecha na semana que vem e
que todos devem atualizar o lattes para a coleta Sucupira, informando que todos os alunos
deverão estar recebendo e-mail lembrando isso. Informou também que as seleções de
Mestrado e Doutorado ocorreram de forma muito tranquila, no Mestrado houve 25
inscritos e 11 aprovados, no Doutorado 18 inscritos e 10 aprovados. Três recursos para o
processo de seleção do Mestrado foram apresentados e deliberados pela banca de seleção,
sendo indeferidos. Comentou também sobre a possibilidade de haver nova seleção de
mestrado no meio desse ano, mas que isso seria assunto de pauta de uma próxima

reunião. 4) Indicação de bolsistas para mestrado e doutorado: o Prof. Fabio explicou que
não existem bolsas de doutorado disponíveis nesse ano e que isso foi avisado aos
candidatos selecionados, mas que mesmo assim, quatro alunos optaram por matricular-se
de imediato. Comentou também sobre email da PR2 informando sobre novas cotas de
bolsas da Pró-Reitoria, e que os PPGs deverão enviar email solicitando e justificando a
necessidade dessas bolsas. Conforma email da PR2, ficaram disponíveis à comunidade 3
bolsas de doutorado. A Profa. Ana informou que o PPG-CiAC solicitou bolsas de
mestrado e doutorado à FAPERJ, mas que ainda não havia resposta. Sobre as bolsas de
mestrado, o Prof. Fabio informou que estão disponíveis 7 bolsas DS-CAPES (cotas do
Programa) para esse ano. Junto à Comissão de Bolsas do PPG-CiAC (composta pelos
Profs. Fabio e Lisia Gestinari, e agora com o discente Victor Ferrão substituindo
Mariana Sampaio), foi feito contato com os candidatos aprovados por ordem de
classificação no processo seletivo desse ano e seus respectivos orientadores para
averiguar a possibilidade de recebimento dessas bolsas. Os sete primeiros colocados de
2016 são: 1-Gina Alejandra Huérfano Aguilar; 2-Stephane Gomes Batista Paula; 3Giovanni Torres Vargas; 4-Jessica Mulinari Mota; 5-Jones Henrique Carvalho da Silva;
6-Eduarda Rezende Caillava Gomes; 7-Meriane dos Santos Paula. Seguindo o processo
realizado nos últimos anos e em comum acordo com a Comissão de Bolsas, o Prof. Fabio
informou que, caso um ou mais desses alunos não possam ou não queiram receber a
bolsa, será dada a sequência aos contatos a partir do oitavo colocado. Quanto ao
doutorado neste ano, o Prof. Fabio expressou a opinião de que a busca pelo nosso PPG
foi muito expressiva, com a inscrição de 18 candidatos, dos quais 10 foram selecionados,
mas que infelizmente não possuímos nenhuma bolsa de doutorado para a turma de 2016.
5) Representação do PPG-CiAC no CEPGuinho de Macaé: ficou acertada a indicação do
Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves e Profa. Angelica Ribeiro Soares como representantes
titulares do PPG-CiAC no CEPEGuinho, tendo como Suplentes, respectivamente: Profa.
Lisia Monica Gestinari de Souza e o Prof. Marcos Paulo Figueiredo de Barros. O
representante discente no CEPGuinho indicado pelo PPG-CiAC é a aluna Maria Silvina
Bevilacqua; 6) Solicitação de aproveitamento de carga horaria em disciplina externa dos
seguintes doutorandos: Rafael Arêas Vargas, que cursou, como aluno especial, disciplina
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia-USP), obtendo
aproveitamento de 90 horas; Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra, que cursou
disciplina como aluno especial do Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas
(Botânica-USP), obtendo aproveitamento de 60 horas; Maria Silvina Bevilacqua, que foi
aprovada no curso de “Análisis cuantitativo de fenómenos multicausales em ciências
biológicas na posgrado da Universidad Nacional Del Litoral- Santa Fé - Argentina”, de
50 horas. Todos esses pedidos foram aprovados por unanimidade; 7) Encaminhamento
das defesas de Nathalia Ferreira da Cunha e Fabiana Daniela Mendonça: ambas
dissertações foram aprovados pela pré-banca, dando prosseguimento ao processo de
defesa de ambas discentes; 8) Deliberação da pré-banca das alunas Laissa Gomes de
Miranda (orientada pela Profa. Lisia): a pré-banca indicada é constituída pelo Prof.
Rodrigo Lemes, com previsão de defesa em 15/04/2016 às 14:00hs; sobre a discente
Glauce Daniele (orientada pela Profa. Tatiana), a pré-banca indicada é constituída pelo
Prof. Heitor Monteiro Duarte, com previsão de defesa em 08/04/2016 às 14:00hs. Ambos
pedidos foram aprovados por unanimidade. 9) Por conta do tempo, esse item foi passado
para a próxima reunião deste CD; 10) Item a ser deliberado em reunião especial, na

próxima semana, com este CD; 11) Pedido de uso compartilhado da sala da Secretaria do
PPGCiAC para a Pós Graduação em Humanidades: foi deliberado o pedido apresentado
coordenador do PPG-Humanidades, Prof. Alexandre Correa, para a utilização provisória
e eventual, principalmente aos sábados, da Secretaria do PPG-CiAC no NUPEM/UFRJ,
destinando-se apenas para a guarda (provisória) dos documentos e matriculas de 25
alunos daquele Programa. O pedido foi aprovado por este CD, por unanimidade; 12) Foi
ratificada a troca dos representantes discentes no PPG-CiAC, já acertada em reunião
anterior; 13) Comunicados dos representantes discentes sobre a reunião com os alunos na
primeira semana de março/16: segundo os representantes discentes, foram discutidos
entre os alunos o aproveitamento das disciplinas do mestrado e de doutorado dentro e
fora do PPG-CiAC, querendo os alunos saberem como será feito esse aproveitamento.
Sobre isso, o Prof. Fabio explicou que aproveitaremos o máximo possível de carga
horária, tanto de dentro quanto de fora do Programa, comentando também que a UFRJ
havia modificado no ano passado as resoluções que se referiam a isso, flexibilizando
ainda mais o aproveitamento de créditos. Com essa modificação da UFRJ, o regimento
do PPG-CiAC foi modificado, mas que esse regimento ainda precisa ser aprovado nas
instâncias superiores para que entre em vigência. Portanto, recomendamos aos alunos
aguardar até que isso aconteça para que a carga horária em disciplinas cursadas no
mestrado ou fora do PPG-CiAC seja aproveitada ao máximo. Sobre a qualificação em
2016, assunto também trazido à reunião pelos representantes discentes, foi deliberado que
esse assunto seria tratado sem falta na próxima reunião ordinária do PPG-CiAC. Sobre as
disciplinas que figuram no site: conforme trazido à reunião pelos representantes
discentes, a lista de disciplinas do Doutorado é praticamente a mesma de mestrado, de
modo que existe a percepção entre os alunos de que não existem opções suficientes. A
discente Maria Silvina ressaltou esse ponto, pedindo que o programa ofereça mais
disciplinas para que os alunos tenham mais opções, solicitando ao programa a
possibilidade de colocar docentes para ministrar essas disciplinas que compõem a grade
de disciplinas “oficiais” do Programa. A discente propôs também que os docentes que
não oferecerem disciplinas por um certo período de tempo sejam descrendenciados do
Programa. O prof. Fabio sugeriu à Maria Silvina que seja entregue à Coordenação uma
lista das disciplinas que os alunos consideram relevantes, para que o Programa procure
resolver esta demanda, que foi considerada justa por todos os presentes. O Prof. Fabio
sugeriu também que seja verificado no site quais disciplinas dali não estão sendo mais
ministradas, e que o site passe a contemplar a realidade atual do Programa. Os alunos
também pediram que sejam ofertados temas mais variados e voltados para o PPG-CiAC
no Ciclo de Palestras do NUPEM/UFRJ, de modo a atrair mais alunos do PPG-CiAC. 14)
Solicitação de aproveitamento de carga horaria em atividades diversas da aluna Marielza
Horta: após deliberação por esta Comissão, o pedido da discente não foi aprovado, pois a
documentação apresentada não indica que uma disciplina foi cursada. 15) Pedido de
prorrogação de defesas das alunas de mestrado Raquel Tavares e Marielza Horta; Raquel
pede prorrogação de 4 meses para defesa em final de junho, (90 dias) a partir de
31/03/2016. Em carta, a discente alegou motivos pessoais justificando tal pedido,
apresentando também cronograma com plano de trabalho. Após deliberação, o CD
aprovou a prorrogação por 2 meses, devendo a aluna, ao findar este prazo, ter seu
trabalho submetido a nova avaliação com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses,
se for necessário. A discente Marielza Horta pediu prorrogação de 3 meses para defesa

(30/06/2016), tendo como base carta enviada pela Profa. Giuliana Franco Leal
(Orientadora) contendo parecer referente ao estágio atual em que se encontra sua
dissertação. Após analise, esta Comissão solicitou que a aluna apresente um histórico dos
motivos que a levaram a pedir prorrogação, além de um cronograma do estudo para
avaliação, e que esses documentos deverão ser apresentados em reunião extraordinária
marcada para o dia 17/03/2016, às 10:00hs. 16) Solicitação de coorientação do discente
Rodrigo Erdmann pelo Prof. Dr. Sidney Lianza, do Departamento de Engenharia
Industrial da Escola Politécnica da UFRJ: o discente, em acordo com seu orientador
(Alexandre Azevedo), apresentou uma carta onde explica que o Prof. Sidney pesquisa a
cadeia produtiva da pesca, tema no qual o aluno está realizando sua pesquisa. Essa
solicitação foi aprovada por unanimidade pelo CD. Finalizadas as discussões quanto aos
itens de pauta definidos na convocação da reunião, o coordenador do PPG-CiAC, Prof.
Fabio Di Dario, deu a reunião por encerrada às 12 horas e 30 minutos e eu, Mírian de
Oliveira Jovino da Silva, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo
coordenador, Fabio Di Dario.________________________________________________

