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Às dez horas e oito minutos do dia quinze de agosto 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) Comunicados
Gerais; 2) Aproveitamento de carga horária do aluno Pedro Mello Paiva; 3) Requerimento
solicitando o trancamento de matrícula do aluno de doutorado José Renato de Castro
Cesar; 4) Carta da Profa. Katia C. L. de Almeida solicitando a inclusão da Profa. Lisméia
R. Soares como coorientadora da Dissertação de Mestrado da aluna Geani de Oliveira
Marins; 5) Avaliação de parecer do relatório de bolsista PNPD; 6) Defesas atrasadas
(Mestrado e Doutorado); 7) Utilização dos recursos PROAP, PQI e Edital Faperj Apoio
Emergencial; 8) Aproveitamento de carga horária da aluna Kelly Pinheiro dos Santos; 9)
Pedido de promoção antecipada e diretamente do mestrado para doutorado da aluna
Geani Marins; 10) Parecer de estágio docência dos alunos: Roberto Nascimento e
Dayana Velozo; 11) Solicitação de ingresso no estágio de docência do discente Felipe
Ferreira da Silva; 12) Revisão da tabela atividades complementares, 13) Utilização da
sala de estudo dos alunos da pós; 14) Processo de seleção de Prof. Visitante (PV) e
Prof. Visitante Sênior (PVS). 15) Homologação de defesas de Dissertações e Teses do
PPG-CiAC. 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, Cintia Monteiro de Barros, todos membros do CD,
além do Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves. Os discentes Astréa Gomes Castro, Allan
Pierre Bonetti Pozzobon, Hudson de Macedo Lemos, Luís Eduardo Guerra Domingos
Nogueira, além de Janimayri Forastieri de Almeida e Enoque Yue G. Ribeiro,
representantes discentes nesta CD, também participaram da reunião. O Prof. Fabio
iniciou a reunião com o item 1) Comunicados gerais, informando sobre os dois casos de
reprovação nas qualificações de mestrado 2018 (Turma 2017). A discente Aldrey
Wanderley Szepaniuk, orientada pelo Prof. Luciano Gomes Fischer terá que refazer a
qualificação e o aluno Michael Martins, orientado pelo Prof. Emiliano Calderon, estando
ciente dos fatos, também terá que refazê-la, ambos conforme normas para qualificação
aprovadas por esta CD. Ainda em comunicados gerais, a professora Cintia agradeceu a
secretaria e a coordenação do PPG-CiAC pelo apoio que tem sido fornecido ao
Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PMPGCF). Item 2)
O Prof. Fabio leu a carta do pedido de aproveitamento de carga horária (180 h) do aluno
Pedro Mello Paiva, sendo aprovado por esta CD. Item 3) O Prof. Fabio leu a carta do
pedido de trancamento de matrícula do aluno José Renato de Castro César, que foi
aprovado pela CD em função de atestado médico apresentado. Foi também solicitou ao
seu orientador Thaddeus Blanchette dar ciência da situação. Item 4) Solicitação da
inclusão da Profa. Lisméia R. Soares como coorientadora da dissertação de mestrado
da aluna Geani de Oliveira Marins. O Prof. Fabio leu carta com a solicitação, sendo o

pedido aprovado pela CD. Item 5) Avaliação de parecer do relatório de bolsista PNPD.
O Prof. Fabio leu o parecer do Prof. André C. Morandini, do Departamento de Zoologia
do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo sobre o relatório do Dr. Emiliano
Calderon, bolsista PNPD, sendo o relatório do bolsista aprovado por esta CD em função
de parecer positivo. Item 6) Defesas atrasadas (Mestrado e Doutorado). Foram
detectadas quatro defesas em atraso de Mestrado: Meriane Aparecida de Almeida
Souza, Jéssica Mullinari Mota, Vanessa da Silva Cordeiro e Gabrielle Souza de Araújo.
A defesa de Meriane Souza está marcada para o dia vinte e dois de agosto de dois mil
e dezoito. A aluna Jéssica Mota solicitou seis meses de trancamento da matrícula, em
função de problemas psicológicos e novas atribuições em seu trabalho. O Prof. Fabio leu
a carta da aluna e a Profa. Lísia leu o atestado de comparecimento médico. O pedido foi
colocado em votação, sendo aprovado por esta CD. Vanessa da Silva – O Prof. Fabio
leu a carta do Prof. Reinaldo Bozelli, solicitando a prorrogação do prazo de defesa até o
final de agosto, em função de graves problemas familiares, sendo aprovada por esta CD,
que também deliberou favoravelmente ao encaminhamento de defesa de dissertação da
aluna. Referente ao pedido da aluna Gabrielle Souza, o Prof. Fabio fez um breve relato
do caso, lendo em seguida a carta do pedido de dois meses de prorrogação, no entanto,
o pedido não foi aprovado pela CD, pois o prazo máximo para defesa seria ultrapassado.
Decidiu-se que o caso da discente Gabrielle seria tratado em reunião específica sobre o
tema, na presença da discente e de seu orientador, o Prof. Alexandre Correa. Sobre as
defesas atrasadas de Doutorado dos alunos Pierre Bonetti Pozzobon, Luís Eduardo
Guerra Domingos Nogueira e Hudson de Macedo Lemos, o Prof. Fabio leu a carta do
pedido de prorrogação de Allan Pozzobon, que colocado em votação foi aprovado por
esta CD. O pedido do Luís Eduardo foi lido pelo Prof. Fabio diante do próprio aluno, que
justificou pessoalmente suas questões pessoais, ligadas a problemas psicológicos. A CD
colocou em votação, deliberando favoravelmente ao pedido de prorrogação. O Prof.
Fabio leu a carta do pedido de prorrogação do aluno Hudson Lemos, em função de
problemas pessoais e novas atribuições em seu trabalho, estando presente o Prof. Pablo
Rodrigues Gonçalves (orientador), confirmando que o prazo pedido é factível de ser
cumprido. Item 7) Sobre a utilização dos recursos PROAP, PQI e Edital FAPERJ Apoio
Emergencial: esta CD começou uma discussão para decidir qual seria a melhor maneira
para a utilização dos recursos disponíveis. Será inicialmente feito um levantamento dos
equipamentos a consertar. A FAPERJ prorrogou a utilização dos recursos até março de
dois mil e dezenove. PQI e PROAP (gestão feita no CCS). Item 8) Aproveitamento de
carga horária (180 h) da aluna Kelly Pinheiro dos Santos. O Prof. Fabio leu a carta, sendo
aprovado por esta CD. Item 9) Pedido de mudança do mestrado para doutorado da aluna
Geani Marins. O Prof. Fabio leu a carta e o CD deliberou favorável a formação de uma
banca, para que seja analisado o pedido da aluna, fazendo uma arguição sobre a
amplitude do projeto, seus objetivos, conclusões. Tendo a banca um prazo para fazer o
seu parecer, a CD aprovou o pedido de uma banca composta por três pessoas. A Prof.
Cintia se ofereceu para participar. A CD, após o parecer da banca, fará a deliberação.
Item 10) O Prof. Fabio leu a carta do parecer de estágio docência dos alunos Roberto
Nascimento e Dayana Velozo, sendo, em ambos os casos, aprovados os respectivos
pedidos por esta CD. Item 11) Solicitação de ingresso no estágio docência do discente
Felipe Ferreira da Silva. O Prof. Fabio leu a carta, sendo aprovado por esta CD. Item 12)

Revisão da tabela atividades complementares. O Prof. Fabio pediu para analisarem a
tabela, e enviar sugestões, trazendo propostas para serem discutidas na próxima reunião
desta CD. Item 13) A utilização da sala de estudo dos alunos da pós ficou para ser
discutida na próxima reunião. Item 14) Processo de seleção de Prof. Visitante (PV) e
Prof. Visitante Sênior (PVS). Em relação ao processo de Prof. Visitante Sênior (PVS),
teve somente o projeto apresentado pelo Prof. Carlos Logullo, sendo aprovado por esta
CD seu encaminhamento para a PR2. No processo de Prof. Visitante, houve três
propostas, e esta CD aprovou a criação de uma banca para fazer a seleção das
propostas. 15) Foram homologadas as defesas dos seguintes discentes do PPG-CiAC:
Mestrado – Jones Henrique Carvalho da Silva, em 20/06/2018; Ramon Ermida Fontes,
em 13/07/2018; Doutorado – Evelyn Raposo da Silva, 10/07/2018; Roberto Nascimento
de Farias, em 10/07/2018. Finalizadas as discussões quanto aos itens da pauta definidos
na convocação da reunião, o Professor Fabio deu a reunião por encerrada às 13 horas
e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva lavrei a presente ata, que vai por mim
assinada
e
pelo
coordenador,
Prof.
Fabio
Di
Dario._________________________________________________________________

