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As nove horas e trinta minutos do dia treze de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala 
de Extensão do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé, teve 
início a reunião extraordinária 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) Comunicações 
da coordenação; 2) Situação de defesa dos alunos da turma 2014; 3) Critérios para o 
aproveitamento de créditos/carga horária de atividades complementares; 4) Qualificação de 
mestrado 2016 (Turma 2015); 5) Pedido de prorrogação de data de exame de qualificação 
da aluna Amanda Ferreira Pinto (orientador: Rodrigo Lemes). 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, além do Prof. Felipe Mesquita de 
Vasconcellos. Participaram também os discentes Victor Alexandre Ferrão, representante 
discente, Roberta Ribeiro de Freitas e Josias Alves Machado. O Prof. Fabio deu início à 
reunião com o item 1 desta pauta, primeiramente agradecendo a funcionária Marla 
Granados Belarmino pelo trabalho realizado junto a plataforma Sucupira, ressaltando que 
todos os dados foram enviados a tempo. Informou também que, conforme email recebido 
da PR2, a CAPES estava retornando às Pós-Graduações cerca de 2.000 bolsas para todo o 
País, e que também não conseguimos bolsas da cota da PR2, após análise de nosso pedido. 
O Prof. Fabio deu prosseguimento aos comunicados, informando que a PR2 enviou email 
indicando a volta do PDSE, mas que ainda não existiam mais informações sobre datas e 
cotas destinadas aos Programas. Ainda sobre o assunto bolsas, informou também que havia 
uma indicação da volta do edital da FUNEMAC destinado às bolsas de PPGs no campus, 
mas que não avia ainda nenhuma informação oficial sobre isso. Quanto ao pedido de bolsas 
adicionais feito pela coordenação à FAPERJ, informou também que ainda não havia 
resposta. Sobre o PNPD - Pós Doutorado, o Prof. Fabio sugeriu que fosse montada uma 
banca de seleção incluindo docentes externos ao Programa, e que isso seria acertado 
urgentemente nos próximos dias, solicitando ajuda aos membros do CD e demais colegas 
para a indicação de pesquisadores capacitados para compor a banca. Após isso, a Profa. 
Ana Petry apresentou um pedido de apoio do PPG-CiAC à implementação do Programa de 
Pós-Graduação em Agroecossistemas Amazônicos, da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia, o qual foi apreciado pelos membros do CD e considerado pertinente, por 
unanimidade. Item 2), situação de defesa dos alunos da turma 2014: o Prof. Fabio repassou 
com os membros do CD a situação de defesa dos alunos de mestrado da turma de 2014, 
indicando que a defesa do discente Arthur da Barros Bauer está programada para o dia 
09/05/2016. Outras defesas discutidas foram: Fabiana Daniela Mendonça, defesa em 
15/04/2016; Glauce Daniele Ferreira da Silva, defesa em 20/04/2016; Glenda Camila 



Barroso pediu prorrogação, mas sua defesa foi marcada para o dia 06/05/2016, com 
aprovação nesse CD da composição de sua banca conforme carta do Prof. Mauricio 
Molisani, seu orientador; Laissa Gomes de Miranda, defesa em 15/04/2016; Marcia Valéria 
Rodrigues Ferreira, defendeu em 16/03/2016; Marcos Vinicius Criado, defesa no final de 
maio; Mariana Sampaio Xavier, defesa em 27/04/2016, sendo feita a leitura do parecer de 
sua pré-banca, que foi aprovado por unanimidade; Nathalia Ferreira, defendeu em 
29/03/2016; Marielza Cunha Horta, com prorrogação aprovada até 30/04/2016; Nathalia 
Goulart Beraldini; defesa prorrogada para fim de junho; Rachel de Moraes Ferreira, defesa 
em 15/01/2016; Raquel Tavares, defesa prorrogada até fim de abril). Item 3), critérios para 
o aproveitamento de carga horaria em atividades complementares. Os profs. Fabio e 
Gustavo levaram ao CD a proposta de aproveitamento de créditos em atividades 
complementares, opcionais aos alunos do PPG-CiAC, com aproveitamento máximo de 30 e 
45 horas nessas atividades no Mestrado e Doutorado, respectivamente. Após deliberação, 
ficou decidido, por unanimidade, o seguinte esquema de atribuição de carga horária por 
atividade complementar, seguido pela carga horária a ser atribuída no currículo do discente 
(após requisição do discente ao CD, através da Secretaria): Participação em Eventos: 
Participação em Evento Científico Regional sem apresentação de trabalho, 0; Participação 
em Evento Científico Regional com apresentação de trabalho, 3; Participação em Evento 
Científico Nacional sem apresentação de trabalho, 3; Participação em Evento Científico 
Nacional com apresentação de trabalho, 6; Participação em Evento Científico Internacional 
sem apresentação de trabalho, 3; Participação em Evento Científico Internacional com 
apresentação de trabalho, 9; Produção Intelectual e Técnica: Publicação de matéria, nota, 
opinião ou texto similar em Jornal ou Revista de divulgação, não Indexado no 
Qualis-CAPES da Área de Ciências Ambientais, 9; Aceite ou publicação de artigo 
científico autoral em Periódico Não-indexado no Qualis-CAPES da Área de Ciências 
Ambientais, ou se indexado, no estrato C, 12; Aceite ou publicação de artigo científico 
autoral em Periódico Indexado no Qualis-CAPES da Área de Ciências Ambientais nos 
estratos A ou B, 18; Autoria de capítulo de livro com ISBN e atendendo aos demais 
critérios da Área de Ciências Ambientais para produção desse tipo, 12; Autoria de livro 
com ISBN e atendendo aos demais critérios da Área de Ciências Ambientais para produção 
desse tipo, 18; Outros tipos de Produção Técnica autorais relevantes para o PPG-CiAC, 3. 
O Prof. Fabio ficou de averiguar, junto à Secretaria, quais seriam os mecanismos mais 
viáveis para implementar essa ação. Após a deliberação desse item e antes de entrar no 
próximo, o Prof. Felipe Vasconcellos pediu a palavra, a qual foi prontamente cedida pelo 
CD. O referido Prof. destacou sua preocupação com o que ele considerou como sendo um 
agravamento da pressão produtivista sobre os alunos do Programa, expressando inúmeras 
ressalvas sobre a conversão das atividades complementares em carga horária no currículo e 
o modelo de oferta da disciplina “Práticas Interdisciplinares”, na qual um produto técnico 
(sentido CNPq) deve ser apresentado ao final da disciplina pelos alunos de Doutorado. O 
Prof. Felipe destacou que acha descabidas atitudes como essas no PPG-CiAC, 
principalmente em um momento da economia onde não há recursos do Programa para a 
participação desses alunos em eventos científicos e o desenvolvimento de seus projetos. 
Após o encerramento da fala do Prof. Felipe, o Prof. Fabio agradeceu sua contribuição, 
ressaltando que a proposta de conversão de atividades complementares em carga horaria 
não seria obrigatória no PPG-CiAC. Perguntou também aos alunos presentes nessa reunião 
do CD, em especial ao representante discente, qual a opinião deles sobre essas questões, e 
se havia dúvidas sobre a pertinência ou aplicabilidade dessas ações e de ações similares. O 



representante discente Victor Ferrão expressou que, de acordo com os alunos por ele 
representados, ainda existiam dúvidas sobre o funcionamento da “Práticas 
Interdisciplinares”, que foram discutidas e respondidas pelos Profs. Pablo, Fabio e outros 
docentes ali presentes, na mesma reunião. Findado esse momento, o Prof. Fabio perguntou 
ao Prof. Felipe se havia mais considerações sobre o tema, o mesmo sendo perguntado ao 
representante discente e demais pessoas presentes na reunião. Como não houve nenhum 
questionamento adicional, o ponto foi dado como encerrado, e passou-se ao item seguinte: 
4) Apreciação dos relatórios anuais de Mestrado e Doutorado. A Profa. Ana Petry relatou 
que, logo após o carnaval os relatórios foram enviados aos pareceristas indicados pelo CD 
em reunião prévia, com um prazo de 30 dias para retorno. De acordo com a Profa. Petry, os 
Profs. Reinaldo Bozelli, Laisa Freire dos Santos e Marcos Paulo F. de Barros sugeriram que 
deveria haver um nível intermediário entre “Aprovado” e “Reprovado”. Essa proposta foi 
discutida, mas o CD deliberou que o formato atual deve ser mantido, no momento. Ainda 
sobre a apreciação dos relatórios anuais, no mestrado 19 relatórios foram aprovados, 1 foi 
reprovado, havendo dúvidas sobre a aprovação de 2 outros relatórios devido ao 
preenchimento incompleto dos formulários pelos avaliadores (em um caso) e discrepâncias 
entre dois avaliadores de um mesmo relatório (no outro caso). No caso deste último, o CD 
deliberou que o Prof. Gustavo Arantes deveria atuar como um terceiro parecerista, o que foi 
prontamente aceito por ele. No primeiro caso duvidoso, o prof. responsável pela emissão do 
parecer seria novamente consultado, com o pedido de resolução dessas pendências em uma 
semana, no máximo. No Doutorado, houve duas reprovações de relatório. O Prof. Fabio 
agradeceu a Profa. Lisia e a Profa. Ana a dedicação ao processo de organização da 
avaliação dos relatórios, indicando que seria enviado email aos docentes e alunos após a 
resolução dessas pendências; Item 5) Pedido de prorrogação da data de exame de 
qualificação da aluna Amanda Ferreira Pinto (orientador: Rodrigo Lemes). O Prof. Fabio 
fez a leitura da carta do Prof. Rodrigo indicando que ele estará afastado do País entre abril e 
agosto, mas se comprometendo a finalizar o processo de redação do relatório da aluna no 
prazo estipulado pelo CD. Após deliberação, este CD aprovou a prorrogação do exame de 
qualificação da aluna Amanda Ferreira, ficando seu exame de qualificação pré-agendado 
para agosto do presente ano. Como ponto extra-pauta desta reunião, o Prof. Fabio fez a 
leitura da carta de 12/4/2016 da Profa. Christine Ruta, solicitando alteração do projeto de 
dissertação da aluna de mestrado Roberta Ribeiro de Freitas, originalmente intitulado 
“Caracterização da Microfauna Bentônica com ênfase em Polychaeta, Itapebussus, Rio das 
Ostras”. Após análise do novo projeto com cronograma que visa contemplar a defesa da 
dissertação em êxito e dentro do prazo da pós-graduação, foi aprovada a mudança de seu 
projeto para “Diversidade de Civiatulidae (Polychaeta) na Bacia de Campos Brasil”. 
Seguindo essa discussão, o CD do PPG-CiAC deliberou sobre as normas e datas da 
Qualificação de Mestrado em 2016 (referentes à turma de 2015). Foi decidido que os 
relatórios serão entregues até 31 de maio desse ano, com as defesas das qualificações sendo 
realizadas em junho. As normas para a qualificação de Mestrado - 2016 foram consolidadas 
em documento único, a ser disponibilizado de imediato no site do PPG-CiAC. Finalizadas 
as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, o coordenador 
do PPG-CiAC, Prof. Fabio Di Dario, deu a reunião por encerrada às 12:30hs e eu, Mírian 
de Oliveira Jovino da Silva, lavrei a ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, 
Fabio Di Dario. _____________________________________________ 


