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Às nove horas do dia treze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do 
Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade 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) Aproveitamento de carga horária de Nathalya 
Vasconcelos de Souza e Rodrigo Delmonte Gessulli; 3) Solicitação de prorrogação de defesa 
de Carlos Alberto da Cunha Filho; 4) Alteração do Projeto de Doutorado do aluno Rodolfo 
Teixeira Frias; 5) Pedido de aproveitamento de 45h em atividades complementares do aluno 
Arthur Bauer; 6) Prorrogação do prazo de defesa de qualificação do aluno Rodolfo Coimbra; 7) 
Resultado da banca que fez a avaliação para mudança do curso de mestrado para doutorado 
da aluna Geani Marins; 8) Mudança de pré-projeto da aluna Nathalia de Sá da Cruz. 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 Gustavo Arantes Camargo, Angélica Ribeiro Soares, Lísia Mônica de 
Souza Gestinari, e Enoque Gonçalves Ribeiro, representante discente, todos membros do CD. 
O Prof. Fabio iniciou a reunião com o item 1) Comunicados gerais, indicando não haver 
nenhuma novidade no Programa, nesse momento, dando contiuidade aos pontos da pauta. 2) 
Aproveitamento de carga horária de Nathalya Vasconcelos de Souza e Rodrigo Delmonte 
Gessulli; esta CD aprovou para a aluna Nathalya o aproveitamento de carga horária em 
disciplina externa ao PPG-CiAC, dentro do limite regulamentar, com um máximo de 60 horas, 
e para o aluno Rodrigo o aproveitamento de carga horária em disciplina externa ao PPG-CiAC, 
dentro do limite regulamentar, com um máximo de 120 horas. 3) Solicitação de prorrogação de 
defesa de Carlos Alberto da Cunha Filho; após leitura da carta do orientador do aluno, esta CD 
aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação de defesa, em função da necessidade de 
ajustar detalhes apontados pela pré-banca e tendo em vista o histórico complexo do 
desenvolvimento do projeto do discente em função da troca de orientação e projeto no meio do 
doutorado. Dessa forma, o prazo máximo para defesa do aluno passou a ser 18 de janeiro de 
2019. 4) Alteração do Projeto de Doutorado do aluno Rodolfo Teixeira Frias; após avaliação do 
pedido do aluno, esta CD deliberou solicitar da Profa. Ana Petry parecer indicando a viabilidade 
do projeto para subsidiar a decisão desta CD .5) Pedido de aproveitamento de 45h em 
atividades complementares do aluno Arthur Bauer; aprovado por esta CD o pedido do aluno de 
conversão de atividades complementares em carga horária (45 horas), mais especificamente, 
a partir de artigos publicados durante seu doutorado. 6) Prorrogação do prazo de defesa de 
qualificação do aluno Rodolfo Coimbra; esta CD, após avaliação do pedido do aluno, não 
considerou que os argumentos apresentados na carta justifiquem prorrogação; a profa. Lísia 
Gestinari se absteve de qualquer opinião quanto ao pedido do aluno. Assim esta CD deliberou 
por maioria que, se for do interesse do aluno e de sua orientadora, uma nova carta deverá ser 
apresentada antes do prazo máximo para a segunda defesa de qualificação, indicando 
justificativas mais condizentes. Foi ainda explicado que neste caso a prorrogação do prazo de 



 

qualificação implicará na prorrogação do prazo de defesa. Portanto, é necessário que também 
seja apresentado um pedido de prorrogação de defesa, que deverá ser igualmente justificado 
e consubstanciado pela documentação anexa apresentada - a "boneca" de tese, indicando 
claramente em qual estágio o estudo se encontra. Este documento terá formato livre, e deverá 
ser enviado por e-mail, devendo conter claramente todo o levantamento, resultados e, se for o 
caso, discussão que existirem no momento. 7) Resultado da banca que fez a avaliação para 
mudança do curso de mestrado para doutorado da aluna Geani Marins; após deliberação do 
pedido seguindo o parecer apresentado pela banca de avaliação, esta CD decidiu, por 
unanimidade, não aprovar a solicitação de mudança do curso de Mestrado para Doutorado. 
Concordando com a banca avaliadora, esta CD entende que a mudança de nível de Mestrado 
para Doutorado pode ser atendida apenas em casos bastante específicos, o que infelizmente 
não é a situação apresentada nesse momento. 8) Mudança de pré-projeto da aluna Nathalia de 
Sá da Cruz; após avaliação, esta CD aprovou a mudança, bem como a coorientação da Profa. 
Danielle Santos agradecendo por sua colaboração com esta CD e conforme os argumentos 
apresentados. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação 
da reunião, o Professor Fabio deu a reunião por encerrada às 12 horas e eu, Mírian de Oliveira 
Jovino da Silva lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio 
Di Dario.____________________________________________________________________ 


