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As dez horas do dia dez de março do ano de dois mil e quinze, no Auditório do NUPEM,
foi realizada reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC). Participaram da sessão os seguintes
docentes: Prof. Fabio Di Dario, Coordenador do programa, a Profa. Ana Cristina Petry,
Vice-Coordenadora, Profa. Lisia Monica de Souza Gestinari, Profa. Angélica Ribeiro
Soares, Prof. Alexandre Fernandes Corrêa, Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, Prof. Gustavo
Arantes Camargo, as alunas Leticia da Silva Brito e a aluna Mariana Sampaio Xavier,
representante de turmas, o aluno Diego Seda D’Elia como convidado, e a assistente em
administração da Secretaria, Sra. Mírian de Oliveira Jovino da Silva. A presente reunião
tinha como pauta: 1 – Informes Gerais; 2 – Processo de encaminhamento dos relatórios
anuais das turmas de mestrado e de doutorado 2014-1 aos pareceristas; 3 – Pedidos de
prorrogação de defesa de dissertação: Diego Seda D’Elia (Christine Ruta, orientadora) e
Matheus Maia de Sousa Pereira (Michael Mincarone, orientador); 4 – Aprovação do
parecer de pré-banca da dissertação de Thiago Wentzel (orientado pela Profa; Giuliana); 5
– Aprovação do pedido de avaliação pela Pré-banca da aluna Mariana Huguet (Marcos
Paulo, orientador); 6 – Aproveitamento das disciplinas para o mestrado das alunas Jeanete
Simone e Leticia Brito; 7 – Aprovação da banca de qualificação da aluna Rannyele
(Christine Ruta, orientadora). O Prof. Fabio iniciou a reunião informando sobre a
disponibilidade de bolsas em 2015, sugerindo também a criação da Comissão de Bolsas do
PPG-CiAC. Após deliberação, ficou acertado por unanimidade que a Comissão será
composta por: Prof. Fabio Di Dario, Profa. Lisia Gestinari, e a aluna Mariana Sampaio
Xavier (representante de turma indicada pelos alunos para substituir a aluna Leticia da
Silva Brito no CD). Em contato com a PR2, foi confirmada a existência de 18 bolsas de
mestrado e 11 de doutorado como cotas do Programa, sendo duas destas bolsas de
Doutorado já destinadas a alunos em reunião anterior. O contato com os alunos foi feito
seguindo a classificação. Comunicou também que 8 bolsas de cotas 2013 passaram para
2015. No Doutorado, passaram a receber a bolsa a aluna Suzana Muniz Ramineli e a aluna
Maria Silvina Bevilacqua. Em relação ao Mestrado, das 8 cotas livres para esse ano, foram
destinadas bolsas aos seguintes alunos, seguindo a classificação da entrada do ano:
Larissa Gischewski Guimarães; Orlando de Marques Vogelbacher; Stephanie Freitas Couto

de Magalhães; Juan Manuel Gutierrez Moreno; Fábio de Mello Patiu; Gessica da Silva
Peixoto Lima; Felipe dos Santos Pasini; Roberta Ribeiro de Freitas. Quanto à Plataforma
Sucupira, o coordenador informou que estamos intensificando esforços para incluir os
dados de todos no sistema o prazo se encerra hoje. Coube à aluna Letícia pedir aos alunos
que atualizassem seus lattes, incluindo a participação em congressos, produção técnica e
outros eventos. Os docentes devem também atualizar participação em banca fora do
programa, como explicou o Prof. Fabio. A Profa. Ana Petry coordenou a banca de seleção
para o PDSE (Programa de Doutorado Sanduíche no exterior), contando a colaboração da
aluna Mariana Sampaio Xavier, sendo indicado aluno Alan Pierre Bonetti Pozzobon para
receber essa bolsa por seis meses. Passando para o item 2 desta pauta, referente ao
encaminhamento aos pareceristas dos relatórios anuais, a Profa. Ana Petry comentou que
procurou ver as afinidades dos professores pareceristas quanto o conteúdo das dissertações
e teses. Passando os nomes para aprovação deste conselho, foram feitas duas sugestões de
membros externos ao programa, sendo os demais todos do PPG-CiAC. Foi colocado prazo
final de avaliação dos relatórios até 31/3/2015. Item 3 desta pauta, trata dos pedidos de
prorrogação de defesa de dissertação. O aluno Diego Seda e o aluno Mateus Maia de Souza
Pereira, que na reunião anterior não tiveram seus pedidos de prorrogação aprovados por
falta de justificativa, retornaram com seus pedido, agora justificados. Conforme leitura das
justificativas e de acordo com esta comissão, seus pedidos de prorrogação foram aprovados,
com defesa para junho/2015. Os alunos acima citados apresentaram também um esboço
(“boneco”) de suas dissertações. Após deliberação, a aluna Desidéria Lima Calejja,
orientada pela Profa. Eric Caramaschi, teve também seu pedido de prorrogação de 2 meses
aprovados (defesa em junho/2015). A seguir, passamos para o Item 4 desta pauta: o Prof.
Fabio faz a leitura do parecer da pré-banca, feito pelo Prof. Taddeus Banchette, referente a
dissertação do aluno Thiago Wentzel, orientado pela Profa. Giuliana Leal, tendo sido
aprovado por este CD a defesa para abril/2015. O item 5 desta pauta, pedido de avaliação
da pré-banca da aluna Mariana Huguet, aprovado após leitura da carta, para10/03/2015;
pré-banca do aluno Leonardo Nunes Penha, orientado do Prof. Francisco Esteves, também
aprovado. Item 6 desta pauta: aprovado o pedido de aproveitamento de carga horária (45
hs) em disciplina externa ao PPG, requisitado pela discente Leticia Brito. A aluna Jeanete
Simone também solicitou créditos referentes à disciplina “Sociologia Politica das
Organizações Escolares” cursada na UFRJ-Fundão. Após a leitura da carta da orientadora
da aluna, apresentando ementas, créditos e horas devidamente comprovadas, este CD
aprovou 75hs; item 7 e último desta pauta, refere-se à aprovação da banca de qualificação
da aluna Rannyele Ribeiro (Christine Ruta, orientadora), aprovada para o final de
maio/2015. Às doze horas, a reunião foi encerrada e eu, Mírian de Oliveira Jovino da Silva,
Assistente da Secretária de Pós-Graduação, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada
foi assinada pelo Coordenador do Programa, Prof. Fabio Di Dario.____________________

