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Às dez horas do dia doze de maio 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) Comunicados Gerais; 2)
Apresentação do novo bolsista PNPD; 3) Aproveitamento de carga horária em disciplina externa de
discente; 4) Agendamento de defesa e pré-banca de discente; 5) Alteração do Regimento do PPGCiAC para
inclusão de aproveitamento de créditos em atividades complementares; 6) Qualificação do Doutorado; 7)
Estágio Docência. A reunião foi presidida pelo professor Fabio Di Dario e secretariada pela funcionária do
PPG-CiAC, Mírian de Oliveira Jovino da Silva. Contou ainda com a participação dos seguintes membros do
PPG-CiAC: Os professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Gustavo Arantes Camargo, Ana Cristina Petry,
Lísia Monica de Souza Gestinari, todos membros do CD. Participaram também os discentes Victor
Alexandre Ferrão, representante discente, Roberta Ribeiro de Freitas, Roberto Nascimento de Farias, Helio
Kinast Cruz Secco, Emiliano Nicolas Calderon, Géssica da Silva Peixoto Lima e Alessandra da Silva de
Alvarenga. O Prof. Fabio deu início à reunião com o item 1 desta pauta, comunicados gerais; Após votação
deste CD, resolveu-se que, a partir de junho/2016 as reuniões do PPGCiAC, passarão a ocorrer toda segunda
quinta feira do mês em curso e não mais às quartas-feiras, atendendo ao pedido do aluno Victor Ferrão
representante discente; O Prof. Fabio informou também que as atas de 2015 e 2016, ainda esta semana,
estarão disponíveis no site do PPG-CiAC; item 2) apresentação do Dr. Emiliano Nicolas Calderon como
novo bolsista PNPD selecionado pelo programa; item 3) aproveitamento de carga horária em disciplina
externa da aluna Marielza Cunha Horta: após avaliação da ementa, cronograma, carga horária da disciplina
e certificado, este CD aprovou o aproveitamento de 32 horas em disciplina externa cursada na Universidad
de La Matanza, Argentina, no período de 08 a 13/04/2016; item 4) após deliberação, foi aprovado por este
CD agendamento de defesa da discente Marielza para o dia 23/06/2016, às 14:00hs, tendo o Prof. Thaddeus
Gregory Blanchette como parecerista da pré-banca; item 5), alteração do Regimento do PPGCiAC para
inclusão de aproveitamento de créditos em atividades complementares: conforme discutido na reunião
anterior e aprovado hoje por este CD, será alterado o Regimento do PPG-CiAC, de forma a incluir o artigo
42 que trata do aproveitamento da carga horária em atividades complementares durante a vigência da
matricula e a critério deste CD, podendo ser aceito um máximo de 30 horas no Mestrado e 45 horas no
Doutorado. O regimento agora deverá ser encaminhado para aprovação junto ao CEPGuinho de Macaé, para
posteriormente ser apreciado no CEPG da UFRJ e então implementado efetivamente. Item 6), qualificação
no Doutorado: o Prof. Fabio abriu a discussão em relação ao tema, pedindo a todos que se manifestassem. O
Prof. Pablo explica que o importante é decidir se a qualificação será pautada na formação do aluno ou em
seu conhecimento independente da área, se não seria ligado apenas ao seu projeto, mas se sua qualificação
deveria incluir outras atividades até aquele momento, como aulas, palestras, e outras atividades pertinentes.
Outro caminho adotado pelas instituições é baseado na produção cientifica, com artigos e outros tipos de
publicações avaliados por banca. O aluno Helio Secco pediu a palavra e argumentou que todo aluno de
doutorado sabe da necessidade de produção acadêmica principalmente atrelada a artigos durante os quatro
anos de curso, e que qualificações poderiam estimular isso. O aluno também acha importante priorizar a
formação teórica acadêmica na qualificação, argumentando que um sorteio de temas é bom para que o aluno
vá se familiarizando e tendo mais abrangência e conhecimento das áreas afins. De acordo com o Prof.
Gustavo, a qualificação deveria ser uma “metade da tese”, ou seja, no final do 2o ano de curso o aluno teria
que apresentar o seu estudo desenvolvido até aquele momento. O Prof. Fabio ressaltou que já existem outras
atividades previstas no programa que buscam uma formação interdisciplinar, e repetir outra vez na
qualificação não seria o melhor caminho. Quanto ao regimento, ele prevê que a qualificação tem que ser
feita após a conclusão de 75% da carga horária total que é de 450 horas (Doutorado) e tem que ser feita no

máximo 6 meses antes da defesa. O Prof. Emiliano pediu a palavra e expôs o modelo utilizado no PPGEcologia da UFRJ, onde a qualificação é um trabalho de revisão sobre a área de concentração da pós
graduação em formato de artigo, que é avaliado com uma possível publicação de artigo de revisão quanto ao
conteúdo de introdução da dissertação. Esse modelo serviria tanto para garantir uma produção quanto para
estimular que o aluno tivesse um amplo conhecimento na área em que esta estudando. O aluno não era
obrigado a submeter um artigo de revisão, mas eram incentivados a isso. Finalizou, dizendo que produção é
importante tanto para o aluno quanto para o programa. A Profa. Ana Petry divergiu quanto a ideia da
qualificação ser um boneco da tese como é no mestrado, explicando que deveriam haver duas medidas. Para
a qualificação do Doutorado, não precisaria ser apresentado um artigo pronto, mas uma revisão sobre o tema
de seu projeto de doutorado contribuiria para redigir sua tese. Finalizou dizendo que o mestrado e o
doutorado são diferentes, a bolsa o tempo a maturidade do aluno, e os critérios também devem ser
diferenciados. O Prof. Fabio sugeriu que a qualificação do doutorado seja feita nos moldes do mestrado
principalmente em relação à primeira turma. Inicialmente propôs que o aluno apresente no prazo de um ano
antes da defesa, um texto no formato de artigo vinculado à sua tese. Houve, por fim, a proposta de se avaliar
uma qualificação de doutorado “mista”, onde haveria a possibilidade do aluno apresentar produção
intelectual qualificada ou apresentar documentos no formato de “boneco de tese”, similar à qualificação de
mestrado em vigência no PPG-CiaC. Logo depois, encerrou por hoje esta discussão da qualificação do
doutorado, que continuará na próxima reunião. Item 7), Estágio Docência: o Prof. Fabio sugeri a formação
de uma comissão para acompanhamento do Estágio Docência, que passou a ser composta pelo Prof. Gustavo
Carmargo e a Profa. Lísia Gestinari, ficando de consultar a possibilidade da aluna Maria Silvina entrar como
representante discente. Com a indicação dessa comissão, ficou para a próxima reunião a discussão sobre
qual modelo será adotado para o estágio docência. Ainda nesta reunião, o representante discente Victor
Ferrão solicitou a este CD que seja prorrogada a data de defesa da qualificação e entrega do documento na
secretaria. Em defesa pela prorrogação, foi ouvida a argumentação da discente Géssica da Silva Peixoto
Lima. O Prof. Fabio, após deliberação por este CD, colocou em votação esse tema, tendo sido aprovada a
prorrogação de 15 dias para entrega do texto na secretaria (15 de junho), com prazo máximo de defesa da
qualificação em 15/07; quanto aos três alunos reprovados no relatório anual, marcou-se uma reunião
extraordinária para a próxima quarta-feira, às 09:00hs, com possibilidade de ser quinta ou sexta-feira no
mesmo horário. 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, Mírian de Oliveira
Jovino da Silva lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio Di
Dario.__________________________________________________________________________________
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