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PPG-CiAC – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação
Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 14/06/2018
Às dez horas e quinze minutos do dia quatorze de junho do ano de dois mil e dezoito, 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) Reunião de esclarecimento com a aluna Aldrey
Wanderley Szepaniuk e o Prof. Luciano Gomes Fischer; 2) Comunicados gerais; 3)
Aproveitamento de créditos em disciplinas externas (Claudemar Mattos); 4) Alteração de
Orientador e Coorientador da aluna Rafaela Machado de Almeida; 5) Solicitação de não
participação como membro e presidente de banca (Christine Ruta); 6) Homologações de
defesas de Teses e Dissertações. A reunião foi presidida pelo Professor Fabio Di Dario e
secretariada pelo funcionário do PPG-CiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, e contou
ainda com a participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: as professoras Lísia Mônica
de Souza Gestinari, Ana Cristina Petry, Angélica Ribeiro Soares e o professor Gustavo Arantes
Camargo, todos membros da CD, além dos alunos Enoque G. Ribeiro e Janimayri Forastieri de
Almeida, como representantes discente. O Prof. Fabio iniciou a reunião com o item 1) Reunião
com a aluna Aldrey Wanderley Szepaniuk e o prof. Luciano Gomes Fischer, seu orientador. A
CD decidiu que a aluna deve apresentar o texto da qualificação até o dia vinte e nove de junho,
condicionado à apresentação do laudo médico que deve ser entregue até o dia vinte e um de
junho de dois mil e dezoito. A sua defesa de qualificação deverá ocorrer até o final do mês de
julho. Item 2) O Prof. Fábio comunicou à CD: 1 - Os recursos do PROAP já estão disponíveis;
2 - A gestão do PROAP que era feita pela PR-2, passou para a decania do CCS; 3 - Foi
depositado o valor do edital emergencial da FAPERJ. 4 - As parcelas de três meses do PQI já
estão disponíveis 5 - O PPG-CiAC ganhou mais uma bolsa de mestrado (CAPES), da cota da
Pró-Reitoria. Item 3) O Prof. Fábio leu a carta para o aproveitamento de créditos do discente
Claudemar Mattos, sendo aprovada por esta CD. Item 4) O Prof. Fabio leu a carta para a
alteração de orientador e coorientador da aluna Rafaela Machado de Almeida, sendo aprovada
por este CD, com o Prof. Rafael Costa passando a ser o orientador da discente, tendo a Profa,
Lisia Gestinari como Vice-orientadora. Item 5) O Prof. Fábio leu a carta da Prof. Christine Ruta,
solicitando a não participação como membro e presidente de banca de sua orientada, Meriane
dos Santos Paula, tendo em vista seu afastamento do País para estágio de pós-doutoramento.
Após deliberação, o pedido da Profa. Ruta foi aprovado por este CD, ficando a presidência da
banca a cargo do coordenador do Programa. Item 6) Foram homogadas as defesas de Teses
e Disssertações dos seguintes discentes do PPG-CiAC: Mestrado – Gina Alejandra Huerfano
Aguilar, em 23/03/2018; Mariana Aparecida de Almeida Souza, em 26/04/2018; Giovanni Torres
Vargas, em 02/05/2018; Stephane Gomes Batista Paula, em 13/06/2018; Doutorado: Paula
Araujo Catelani, em 05/04/2018; Leonardo Bernardo Campaneli da Silva, em 24/04/2018; Sara
Lopes de Sousa Winter, em 08/05/2018. Sem mais itens para deliberar, o Professor Fabio deu
a reunião por encerrada às onze horas e quinze minutos e eu, Fernando Sampaio da Fonseca
e Silva lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio Di
Dario.______________________________________________________________________

