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Ata da Reunião da Comissão Deliberativa - 11/12/2015
As nove horas do dia onze de dezembro 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 pela vice-coordenadora professora Ana Cristina Petry
para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Comunicações gerais; 2) Apreciação do
parecer de Fernando Mayer Pelicice sobre o novo projeto de Doutorado da discente Suzana
Raminelli; 3) Aprovação do encaminhamento da dissertação de Rachel M. Ferreira para
pré-banca e composição da banca, e esclarecimentos sobre alteração do projeto de Fabricio
Cruz; 4) Alteração da banca de Rannyele Passos Ribeiro; 5) Orientação em 2016 por
docentes recomendados ao credenciamento em 2014, e situação do Prof. Luiz Couceiro; 6)
Normas do relatório anual para 2016; 7) Apreciação de modificações no Regulamento do
Programa para atender a resolução dp CEPEG de janeiro de 2015; 8) Disciplinas para
2016/1; 9) Seleção 2016 e formandos da UFRJ; 10) Encaminhamento da Profa. Tatiana
Konno sobre a aluna Laíla Fadul. A reunião foi presidida pela professora Ana Petry e
secretariada pela Assistente de Administração, Mírian de Oliveira Jovino da Silva. Contou
ainda com a participação dos seguintes membros do Programa: os professores Pablo
Rodrigues Gonçalves e Gustavo Arantes Camargo, Aricelso Lima Verde, Luciano G.
Fischer, Lísia Gestinari, e os discentes, Fabricio Araujo, Suzana Raminelli e Maria Silvina
Bevilacqua, essa última, representante discente. A Profª. Ana Petry deu início à reunião
com a leitura da ata da reunião anterior aprovada por todos presentes, comunicou também a
aprovação do bolsista PNPD, Luciano Gomes Fischer, no concurso da UFRJ-Macaé para a
vaga de Oceanografia Biológica. Em seguida, informou que em consulta feita à PR2, foi
informado que não existem recursos PROAP para serem utilizados até o final deste ano.
Desse modo, o evento proposto pelos discentes precisaria ser adiado. Seguindo a pauta: 1)
Foi lido pela Profa. Ana Petry o parecer do Prof. Dr. Fernando Mayer Pelicice sobre o novo
projeto de Doutorado de Suzana Raminelli. Após a leitura a Profa passou a palavra à
aluna para que ela tecesse seus comentários sobre cada item apontado pelo parecerista, mas
Suzana informou que tinha comparecido à reunião para pedir seu desligamento do
programa por motivos pessoais. Suzana informou que aguardaria pelo fim da reunião para
deixar registrada uma carta com sua decisão, que foi acatada pela comissão deliberativa; 2)
Mudanção de projeto de Fabricio Cruz, orientado pelo Prof. Aricelso. O discente esclareceu
que o projeto pretendido já vinha sendo conduzido em paralelo como uma das atividades do
laboraório de quimica da UFRJ-Macaé, onde trabalha. Considerando os resultados positivos
de ensaios que realizou durante o ano e inclusive uma possibilidade de patentear o produto
que pretende desenvolver na área de anti-incrustação, o orientador foi um dos
incentivadores pela mudança do projeto. O aluno foi alertado para que desenvolva a parte
metodológica, incipiente no projeto apresentado, e após deliberação, a comissão julgou
como pertinente o projeto proposto, que foi aprovado por todos. 3) Aprovação do

encaminhamento da dissertação de Rachel M. Ferreira para pré-banca e composição da
banca, com a indicação da suplente interna Nelilma Romeiro como pré-banca, com data
provável da defesa para 15/01/2016 - 14:00hs.; 4) Alteração na banca da Rannyele Passos
Ribeiro, devido à impossibilidade de participação do titular externo, conforme apresentado
em documento encaminhado pela orientadora, Cristine Ruta; Após deliberação, ambos
pedidos foram aprovados. 5) Professores que foram indicados para credenciamento em
2014 e que consultaram o PPG-CiAC sobre a possibilidade de indicarem candidatos na
próxima seleção (2016). Após deliberação, ficou decidido que Profa. Ana Vieira: poderá
indicar candidatos para o mestrado, pois foi recomendada como colaboradora e não esta
credenciada a nenhuma outra pós-graduação; Profa. Maira Magini poderá indicar candidato
ao doutorado, pois foi recomendada como permanente e possui orientação de mestrado
concluída em outro programa. Foi apreciado o pedido do Prof. Luiz Couceiro para indicar
candidatos ao mestrado na próxima seleção, mesmo ele não tendo pedido recredenciamento
em 2013. Considerando a demanda de professores na área de humanidades do programa e
as colaborações do prof. Couceiro para o desenvolvimento do mesmo, foi aprovado seu
pedido, sendo que seu recredenciamento se dará no caso de aprovação de candidato; 6)
Foram aprovadas as normas do relatório anual (mestrado e doutorado) para 2016, com a
inserção de um item composto pelo parecer do orientador e a submissão do pré-projeto
juntamente com o relatório anual para o avaliador; 7) Foi realizada a apreciação de
modificações no Regulamento do programa para atender a resolução do CEPEG de janeiro
de 2015; 8) Quanto as disciplinas para 2016/1, o calendário para cadastro e matriculas deve
ser lançado nos proximos dias e a secretaria precisa fechar a grade ainda em janeiro. Ainda
sobre esse tema, o Prof. Pablo deu duas sugestões que foram consideradas pertinentes pelos
membros do CD: a) indicar aos professores das disciplinas obrigatórias que as mesmas
fossem ofertadas à noite, de forma a facilitar a matricula de alunos trabalhadores; b) Sondar
com os discentes as disciplinas eletivas de maior interesse, de forma a evitar os
esvaziamentos das turmas verificados nesse semestre. A representante discente Maria
Silvina se disponibilizou a efetuar este levantamento; 9) Foi lida a carta dos formandos da
UFRJ que pretendem prestar a seleção ao PPG-CiAC em 2016, que colarão grau apenas em
março de 2016. Em consulta à PR2, foi informado à secretária Marla Belarmino que um
aluno não pode ter duas matriculas simultanêas (graduação e pós graduação). Porém, é
possivel matricular o aluno depois que este colar grau, mesmo que seja no final de março.
Dessa forma, foi aprovado que se proceda com uma alteração no edital do mestrado e
doutorado, permitindo que o documento emitido pela coordenação do curso ateste que a
colação de grau ocorrerá aqté o final do mês de março de 2016; 10) Encaminhamento da
Profa. Tatiana Konno sobre o trancamento da matricula da aluna Laíla Fadul: a aluna está
no 29º mês de curso e tinha previsão de defesa para dezembro de 2015. Após deliberação, o
conselho aprovou a sugestão da vice-coordenadora de convocar ambas (discente e
orientadora) para uma reunião extraordinária para esclarecimentos e avaliação de pedido
em 16/12/2015, às 11hs. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na
convocação da reunião, a vice-coordenadora do PPG-CiAC, Professora Ana Cristina Petry,
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 pela vice-coordenadora, Ana
Cristina Petry.______________________________________________________________

