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As dez horas do dia treze de maio do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões 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. Angélica Ribeiro Soares, Prof. Felipe Mesquita de 
Vasconcellos, Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, as alunas Mariana Sampaio Xavier e a 
aluna Maria Silvina Bevilacqua, representantes dos discentes, e a assistente em 
administração da Secretaria, Sra. Mírian de Oliveira Jovino da Silva. A presente reunião 
tinha como pauta: 1 – Informes Gerais; 2 – Relatório de Atividades dos alunos 2014; 3 – 
Aprovação e apreciação de pedidos de pré-banca e defesa. O Prof. Fabio iniciou a reunião 
informando que recebeu um e-mail da PR2 comunicando que as bolsas não utilizadas no 
PDSE estariam suspensas temporariamente. Discutiu-se também o aproveitamento das 
bolsas ociosas de Doutorado FUNEMAC destinadas ao Programa, que de acordo com a 
instituição, não puderam ser revertidas para o Mestrado. Em seguida passou para o item 2 
desta pauta, referente aos relatórios de atividades apresentados pelos alunos da turma 2014. 
Tiveram seus relatórios reprovados, apenas as alunas Fabiana Daniela Mendonça, orientada 
pela Profa. Alessandra Menezes, Marielza Cunha Horta, orientada pela Profa. Giuliana 
Franco Leal, e Rachel de Moraes Ferreira, orientada pela Profa. Danielle Stapelfeldt. Após 
deliberação, decidiu-se que essas alunas deveriam entregar novos relatórios corrigidos com 
o mesmo formato, até o dia 4/6/2015. Esses relatórios seriam enviados para os mesmos 
pareceristas, que dariam novo parecer. Em seguida, passamos para o item 3 desta pauta: 
Aprovação e apreciação dos pedidos de pré-banca e defesa, começando pela aluna Leticia 
da Silva Brito, orientada pelo Prof. Rodrigo Lemes, tendo sido aprovado seu pedido de 
defesa para dia 20/05/2015; aluna Jeanete Simone Fendeler Hoelz, orientada pelo Prof. 
Gustavo Camargo, tendo sido aprovado pedido de defesa para 25/05/2015; aluna Gaby 
Quintal Ferrreira Beraldi, orientada pelo Prof. Mauricio Mussi, tendo sido aprovado pedido 
de defesa para 29/05/2015. O aluno Leonardo Nunes Penha, orientado por Francisco 
Esteves, solicitou prorrogação de sua defesa para 30/05. A pré-banca (Prof. Albert Luiz 
Suhett) já havia aprovado sua dissertação em 5/5/15. Após deliberação, decidiu-se verificar 
o esboço (“boneco”) de dissertação do aluno antes de aprovar a prorrogação. A aluna 
Mariana Cristina Huguet Marques, orientada pelo Prof. Marcos Paulo, com pré-banca 
formada pelo Prof. Rodrigo Lemes, deverá defender até 30/5. A aluna Fabiana Daniela 
Mendonça solicitou aproveitamento de créditos em disciplina externa ao PPG (60hs), 
pedido que depois de analisado, foi aprovado por esta comissão. Foi discutido também a 
possibilidade de confeccionar mais chaves para a porta da sala dos alunos. Decidiu-se que a 
representante de turma deve combinar com os alunos a confecção de chaves extras, 
lembrando que não deverão haver muitas chaves circulando para que não se crie problemas 
com a utilização da sala, lembrando que é uma sala de uso compartilhado. Foram discutidas 



várias formas de controle da entrada da sala. A Profa. Angelica Ribeiro Soares solicitou 
informações quanto à seleção de aluno internacional. O Prof. Fabio explicou que, até o 
momento, a seleção havia sempre sido presencial, mas citou exemplo de um aluno indicado 
pelo Prof. Mario Schultz que possuía bolsa de seu país de origem e que já havia passado 
por processo seletivo para a outorga dessa bolsa na ocasião da concessão. Nesse caso, o CD 
decidiu que tal processo seletivo seria suficiente para a matrícula do aluno no Programa. O 
Prof. Fabio fez em seguida a leitura de carta do Prof. Felipe M. Vasconcellos, solicitando 
sua saída da Coordenação da disciplina “Dinâmica Ambiental em Sistemas Naturais”. O 
CD tomou ciência desse pedido, agradecendo a ajuda do Prof. Felipe, e propondo-se a 
nomear um novo coordenador para a disciplina. As onze e trinta 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.__________________________________ 


