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Às dez horas do dia 14 de junho do ano de dois mil e dezessete, 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) Descredenciamento do Professor Felipe
Mesquita de Vasconcellos; 3) Mudança de projeto do aluno de Doutorado
Rodrigo Felix; 4) Solicitação de co-orientação para Doutorado; 5) Proposta de
Disciplina; 6) Pedido de Trancamento de Matricula do aluno Felipe Pasini; 7)
Homologação das seguintes defesas de Mestrado: Rodrigo Erdmann de Oliveira
- 29/05; Victor Alexandre Oliveira Seixas Ferrão - 29/05; Roberta Ribeiro de
Freitas - 31/05. A Vice-Coordenadora, Profa. Lisia Gestinari, deu início à
reunião, posteriormente conduzida pelo Prof. Fabio Di Dario, que foi secretariada
pela funcionária do PPG-CiAC, Mírian de Oliveira Jovino da Silva, e contou
ainda com a participação dos seguintes membros do CD: Ana Cristina Petry,
Tatiana Konno, Gustavo Arantes Camargo, todos docentes, e dos
representantes discentes Enoque Gonçalves Ribeiro e Stephane Gomes Batista
Paula. Seguindo a pauta, a Profa. Lísia iniciou a reunião com o item 1)
Comunicados gerais, lembrando que neste mês de junho estão acontecendo as
defesas de qualificações dos alunos que iniciaram o mestrado em 2016, sendo
que todas já foram agendadas. Também indicou que a Comissão de avaliação
de disciplinas irá se reunir no próximo dia 19 para avaliar a periodicidade de
disciplinas da grade curricular e aquelas que ainda não foram ofertadas, tratando
também de outros temas pertinentes relacionados às disciplinas do PPG-CiAC.
Dando prosseguimento aos comunicados, a Profa. Ana Petry explicou que na
ultima reunião deste CD, em maio, foi deliberado pedir a realocação de R$
7.000,00 (sete mil reais) previstos em passagens aéreas nacionais para R$
5.000,00 (cinco mil reais) em serviços de terceiros e pessoas jurídicas e que
R$2.000,00 (dois mil reais) seriam destinados para consumo nacional, sendo
duas chamadas lançadas para os alunos utilizarem os recursos oriundos do
edital de Apoio Emergencial aos PPGs da FAPERJ. Este pedido foi realizado em
doze de maio e ainda aguarda autorização por parte da Fundação. A
representante discente Stephane Gomes Batista Paula questionou a
possibilidade de alunos do Programa que se encontram no exterior também
poderem concorrer às diárias na Chamada Emergencial de Diárias lançada pelo
PPG-CiAC. Após esclarecimentos efetuados pela Profa. Ana Petry em relação

às normas para uso de diárias no edital de Apoio Emergencial aos PPGs do
Estado do Rio de Janeiro, de onde os recursos dessa chamada são
provenientes, este CD foi favorável a que alunos no exterior também submetam
pedidos de utilização de diárias nessa Chamada. 2) Descredenciamento do
Professor Felipe Mesquita de Vasconcellos. A Profa. Lísia fez a leitura da carta
na qual o Professor solicitou o seu desligamento do Programa, alegando
divergências de objetivos e ideais com a Coordenação. O pedido de
descredenciamento do referido professor foi aprovado por este CD. 3) Mudança
de projeto do aluno de Doutorado Rodrigo Felix: a Profa. Lísia fez a leitura da
carta do Prof. Marcos Paulo Figueiredo de Barros, orientador do aluno, onde
este solicitou e justificou a necessidade da mudança do projeto desenvolvido por
seu orientando, apresentando também um novo plano de estudo. Essa mudança
deveu-se em grande parte devido à ausência de recursos financeiros para a
condução do projeto inicial, declarando ainda que os recursos financeiros para
executar todas as etapas do projeto proposto estão garantidos. Após
deliberação, a mudança de projeto do doutorando Rodrigo Félix foi aprovada por
este CD. 4) Solicitação de co-orientação para Doutorado: a Profa. Lisia fez a
leitura das cartas onde a Profa. Ana Petry solicitou a este CD a inclusão do Prof.
Dr. Fernando Mayer Pelicice, da Universidade Federal de Tocantins, como coorientador nas teses de doutorado das alunas Paula Araújo Catelani e Mônica
Pacheco de Araújo, tendo em vista o Prof. Fernando vir atuando de forma efetiva
em ambos os projetos, respectivamente. Este CD aprovou a co-orientação do
Prof. Fernando nos dois casos. 5) Proposta de Disciplina: o Prof. Fabio fez a
leitura da carta onde a Profa. Adjunta de Microbiologia do campus UFRJ-Macaé,
Dra. Gizele Duarte Garcia, não credenciada no PPG-CiAC, solicita o
oferecimento da Disciplina “Impactos Microbiológicos do Desequilíbrio Social e
Ambiental na Saúde Humana”, com carga horária de 30 horas. Após
deliberação, este CD aprovou os méritos da proposta de disciplina, mas a
Secretaria deverá ser consultada em relação à possibilidade de utilização das
disciplinas de Tópicos Especiais no segundo semestre de 2017. 6) Pedido de
Trancamento de Matricula do aluno Felipe dos Santos Pasini: a Profa. Lisia fez a
leitura da carta do aluno de mestrado, que solicita o trancamento de sua
matricula pelo período de seis meses, justificado por diagnóstico médico em
atestado. Segundo o aluno, em carta assinada também por seu orientador, Prof.
Fabio Scarano, este prazo se faz necessário para sua reabilitação de problemas
de saúde. Após deliberação, e apoiado pela existência de atestado médico, o
trancamento da matrícula do discente Felipe Pasini por seis meses foi aprovado
por este CD. Quanto ao item 7), foram homologadas as defesas dos discentes
de mestrado Rodrigo Erdmann de Oliveira, Victor Alexandre Oliveira Seixas
Ferrão, e Roberta Ribeiro de Freitas. 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 eu, Mírian de Oliveira Jovino da Silva, lavrei
a presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio Di
Dario.___________________________________________________________

