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Às dez horas e dez minutos do dia doze de julho 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
pela Professora Lísia Mônica de Souza Gestinari para a discussão dos seguintes
itens de pauta: 1) Comunicados Gerais; 2) Homologação das seguintes defesas de
mestrado: Fabricio Araújo Gonçalves Cruz – 14/06, Larissa Cristina Duarte Correa
– 26/06, Fábio de Mello Patiu – 28/06, Amanda Ferreira Pinto Magalhães – 29/06,
Stephanie Freitas Couto de Magalhães – 30/06, Danielly Pierre Procópio da Rocha
- 10/07; 3) Relatório da Comissão de Revisão das Disciplinas da Graduação; 4)
Recursos PROAP e PNPD; 5) Solicitação de co-orientação para a aluna Gabrielle
Souza de Araújo (Mestrado/Alexandre Correa); 6) Oferecimento da disciplina
“Ambientes Recifais – diversidade e biologia frente a um mundo em transformação”
como Tópicos Ambientais – MCB-726 45 horas; 7) Aproveitamento de atividade
complementar para a aluna Alessandra da Silva Alvarenga; 8) Uso da chave da
sala discente/extensão; 9) Requisição de informações sobre Conversão de
Mestrado em Doutorado; 10) Resultado do relatório final de revalidação de diploma
obtido no exterior; 11) oferta de disciplina e subsídio para professor visitante
(Rodrigo Lemes). A reunião foi presidida pela Professora Lísia Mônica de Souza
Gestinari e secretariada pelo funcionário do PPG-CiAC, Fernando Sampaio da
Fonseca e Silva, contando ainda com a participação dos seguintes membros do
PPG-CiAC: as professoras Angélica Ribeiro Soares e Ana Cristina Petry,
membros do CD, os alunos Enoque Gonçalves Ribeiro e Stephane Gomes Batista
Paula, representantes discentes, e a funcionária Mirian Oliveira Jovino da Silva. A
Profa. Lísia iniciou a reunião com o item 1) Comunicados gerais, mencionando as
qualificações realizadas no período, nas quais houve uma defesa considerada
não-apta, ficando a discente obrigada a apresentar outra vez a sua qualificação
conforme o regulamento de qualificação-Mestrado de 2017. O item dois da pauta
tratou da homologação das defesas de dissertação dos alunos: Fabrício
Gonçalves, Larissa Correa, Fábio Patiu, Amanda Magalhães, Stephanie
Magalhães e Danielly da Rocha, todas aprovadas. O próximo item da pauta
abordou o relatório da comissão de revisão de disciplinas. Das 23 disciplinas
eletivas, a comissão constatou que 5 dessas nunca foram oferecidas ou foram
oferecidas apenas uma única vez desde a criação do curso. Por esse motivo,
chegou-se à conclusão de que seriam contatados os docentes responsáveis pelas

mesmas, com a possibilidade de exclui-las do sistema. Também foi observado que
10 disciplinas não estão sendo oferecidas regularmente, ficando a sugestão de que
a Coordenação entre em contato com esses professores para averiguar o porque
de sua falta de regularidade e se há interesse em ofertar as mesmas até 2018-1. O
discente Enoque mostrou uma pesquisa realizada com os discentes destacando
algumas disciplinas de maior interesse. A comissão está finalizando o relatório, que
será entregue, para ser analisado e discutido por este CD. O item quatro da pauta
tratou da utilização dos recursos do PROAP e PNPD. Após esclarecimentos,
chegou-se ao consenso que a melhor alternativa seria a utilização do recurso do
PROAP em forma de apoio ao desenvolvimento dos projetos dos alunos, com
recursos para viagens, eventos, trabalhos de campo. Será preparado o edital de
chamada para utilização deste recurso, que poderá ser gasto até outubro de 2017.
O recurso referente ao PNPD será utilizado da mesma forma pelo bolsista
atualmente vinculado ao PPG-CiAC. O próximo item da pauta abordou a
solicitação de co-orientação para a aluna Gabrielle, sendo encaminhada pelo prof.
Alexandre Correa no dia três de julho. A profa. Lísia leu o documento da
homologação da inclusão da Dra. Laísa dos Santos como co-orientadora da
Gabrielle, sendo aprovada por este CD. Passando ao próximo item da pauta, que
deliberou sobre o oferecimento da disciplina “Ambientes Recifais” como tópicos
especiais (45 horas), a profa. Lísia leu o documento, sendo aprovado por este CD.
A disciplina será oferecida no próximo semestre (2017/2). Passando ao próximo
item da pauta, a profa. Lísia leu a carta para o aproveitamento de atividade
complementar para a aluna Alessandra Alvarenga. Esse pedido não foi aprovado
pois a aluna já havia defendido seu Mestrado. O item oito da pauta deliberou sobre
o uso da chave da sala discentes-extensão. Após várias alternativas discutidas,
ficou resolvido que a chave ficaria com os representantes dos alunos: Enoque e
Stephane. O próximo ponto da pauta tratou da possibilidade de conversão de
Mestrado em Doutorado da aluna Eduarda Caillava Gomes, orientada pelo Prof.
Rodrigo Lemes. A Secretaria e Coordenação do PPG-CiAC ficou de consultar a
PR-2 sobre como deve ser o trâmite para efetivar esse procedimento. O próximo
item da pauta abordou o resultado do relatório final de revalidação de diploma do
Dr. Sérgio Bolasina. A profa. Lísia leu o relatório da comissão de revalidação, que
foi favorável, sendo aprovado por este CD. O próximo item da pauta abordou a
oferta de disciplina e subsídio para professor visitante. A profa. Lísia leu a carta e
colocou em votação, sendo o pedido apreciado por este CD, sendo que a disciplina
será ofertada quando tiver o recurso disponível. Finalizadas as discussões quanto
aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, a Professora Lísia deu a
reunião por encerrada às 12 horas e 10 minutos e eu, Fernando Sampaio da
Fonseca e Silva lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pela Profa. Lísia
Gestinari.__________________________________________________________

