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Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 15/03/2017
Às dez horas do dia quinze de março 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)
Resultado dos Relatórios Anuais; 3) Resultado da Seleção de Mestrado e Doutorado; 4)
Bolsas; 5) Pedidos de prorrogação de defesas de Dissertação (Larissa Guimarães,
Stephanie Couto, Fabricio Araújo Gonçalves Cruz, Victor Ferrão, Larissa Correa); 6)
Aproveitamento de carga horária em disciplina e atividade complementar de Leonardo
Campaneli; 7) Aproveitamento em carga horária e atividade complementar de Stephanie
Couto; 8) Solicitação para defesa de Dissertação na cidade do Rio de Janeiro da aluna
Raquel Benac; 9) Encaminhamento de defesas dos discentes Marta Dudus, Gessica da
Silva Peixoto Lima e Juan Manuel Gutierrez. A reunião foi presidida pelo Prof. 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: as professoras
Lísia Mônica de Souza Gestinari, Ana Cristina Petry, Tatiana Konno e Angélica Ribeiro
Soares, todas membros do CD, o discente Victor Alexandre Ferrão, também membro do
CD, além do Prof. Michael Maia Mincarone e a discente Larissa Guimarães. O Prof.
Fabio iniciou a reunião com o item 1) Comunicados gerais, informando que recebeu um
e-mail da Superintendente Acadêmica da PR2 explicando que para concorrer às novas
bolsas CAPES-DS da Cota daquela Pró-Reitoria será preciso enviar requisição por
e-mail até o dia 31 de março desse ano, impreterivelmente. Também informou que a
CAPES comunicou à Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFRJ que os
valores dos recursos PROAP 2017 corresponderão, aproximadamente, ao total
repassado em 2016, ou seja, à soma das duas parcelas recebidas ano passado.
Explicou que esse recurso ainda não foi liberado, mas que tudo indica que isso
acontecerá em breve. Dando prosseguimento aos informes, o Prof. Fabio Di Dario leu a
carta do Prof. Dr. Felipe Mesquita de Vasconcellos endereçada à Comissão Deliberativa
do PPG-CiAC, onde o mesmo solicitou o término de sua orientação do discente de
Doutorado Carlos Alberto da Cunha Filho por motivos de quebra de confiança na
relação orientador-orientando. Nessa mesma carta, o Prof. Felipe Vasconcellos também
informou que Carlos Alberto da Cunha Filho não poderá prosseguir com o projeto e suas
partes constituintes, como dados digitais, softwares e produtos, apresentado como
requerimento para adentrar no PPG-CiAC como discente de doutorado, uma vez que o
mesmo foi conceitualmente engendrado e co-desenvolvido no processo de orientação
desenvolvido pelo ex-orientador, o Prof. Felipe Vasconcellos. Concluindo as solicitações
em carta, o Prof. Felipe Vasconcellos mencionou explicitamente a proibição do uso de

partes ou todo o projeto de doutorado do discente Carlos, considerando que seu uso
seria interpretado por ele como sendo apropriação indébita de propriedade intelectual,
além de uma conduta considerada execrável na comunidade acadêmica. Após leitura
da carta do Prof. Felipe Vasconcellos, o Prof. Fabio Di Dario lembrou ao CD que desde
a decisão dessa mesma Comissão em reunião no dia 21 de julho de 2016, a orientação
do discente Carlos Alberto da Cunha Filho estava sendo conduzida pelo Prof. Michael
Maia Mincarone. Lembrou também que essa decisão constava em ata publicada no site
do Programa desde aproximadamente agosto de 2016. Além disso, ressaltou que,
conforme decisão do CD naquela mesma ocasião, o Prof. Felipe Vasconcellos poderia
requisitar a este CD a deliberação sobre a possibilidade do retorno de sua condição de
orientador do discente Carlos Alberto após o término de seu afastamento pela PR4, o
que não aconteceu, tendo sido a posição contraria (de término definitivo da orientação)
sendo requisitada pelo Prof. Felipe Vasconcellos, conforme carta apresentada por ele e
lida nessa reunião. Em relação aos outros pontos apresentados em carta pelo Prof.
Felipe Vasconcellos, o Prof. Michael Mincarone, presente na reunião, disse estar ciente
das solicitações, indicando que uma saída que minimizasse os possíveis danos ao
processo de formação do discente Carlos Alberto Cunha Filho no Programa seria
apresentada o mais rápido possível ao CD do PPG-CiAC para deliberação. Ficou
acertado pelo CD, portanto, que essa definição seria aguardada, de modo a resguardar
a formação do discente Carlos Alberto no Programa. Item 2) Resultado dos Relatórios
Anuais: a Profa. Ana Cristina Petry explicou que dentre os 11 alunos de Mestrado da
turma de 2016, seis (6) relatórios foram aprovados com modificações, quatro (4) foram
aprovados sem modificações, e um (1) ainda não havia sido retornado pelo parecerista
indicado. Referentes aos 21 alunos de Doutorado, 14 relatórios foram aprovados sem
modificações, dois (2) foram aprovados com modificações, e dois (2) foram
considerados insatisfatórios. Além disso, os pareceristas de três (3) relatórios ainda não
haviam dado retorno sobre suas avaliações. Após as colocações dos presentes, esta
Comissão decidiu que o original do formulário de avaliação do relatório anual deverá ser
arquivado na pasta do discente, sendo disponibilizando ao mesmo uma cópia deste
formulário, bem como seu projeto impresso ou em meio digital com comentários dos
pareceristas. Por e-mail, todos os discentes e orientadores/as serão informados deste
procedimento, indicando que a retirada dos documentos poderá ser feita na Secretaria a
partir do próximo dia útil. Item 3) Resultado da Seleção de Mestrado e Doutorado: o
Prof. Fabio Di Dario informou que, dentre os inscritos nos processos seletivos de 2017,
18 candidatos foram aprovados para ingresso no Mestrado e 10 foram aprovados para
ingresso no Doutorado. O Prof. Fabio Di Dario agradeceu o empenho e as contribuições
ao Programa dos docentes que participaram dos processos seletivos desse ano. Item 4)
Bolsas: o Prof. Fabio Di Dario informou que, em conformidade com a Comissão de
Bolsas do Programa, a outorga das Bolsas no PPG-CiAC em 2017 seguirá a
classificação nos processos seletivos, adiantando que para a turma de Doutorado de
2017 não houve outorga de nenhuma bolsa adicional, infelizmente. Item 5) Pedidos de
prorrogação de defesa de dissertação de discentes: após leitura dos documentos
apresentados, foram aprovadas as seguintes prorrogações de prazo de defesa, nos
seguintes termos: Larissa Gischewski Guimarães, prorrogação até final de abril/17;
Stephanie Freitas Couto de Magalhães, prorrogação até final de maio/17; Fabricio
Araújo Gonçalves Cruz, prorrogação até final de maio/17; Larissa Cristina Duarte

Corrêa, prorrogação para final de maio/17; Victor Alexandre Oliveira Seixas Ferrão,
prorrogação para final de maio/17; Raquel dos Santos Moniz Benac, prorrogação para
final de maio/17. 6) Aproveitamento de carga horária em disciplina e atividade
complementar do discente Leonardo Campaneli: após leitura dos documentos
apresentados e deliberação, este CD aprovou pedido de aproveitamento de disciplina
externa, totalizando 102 horas, bem como conversão de 3 horas a partir de atividades
complementares, referentes à participação em evento regional com apresentação de
trabalho. 7) Aproveitamento em carga horária e atividade complementar de Stephanie
Freitas Couto de Magalhães: após deliberação e conforme documentação apresentada,
este CD aprovou a inclusão de 15 horas no histórico da aluna referentes às atividades
complementares. 8) Solicitação para defesa de Dissertação na cidade do Rio de
Janeiro, campus Fundão, da aluna Raquel dos Santos Moniz Benac: após leitura da
carta apresentada pela discente e sua orientadora, a Profa. Laisa Maria Freire, foi
aprovado por unanimidade o pedido de que a defesa de Mestrado da discente aconteça,
em caráter excepcional no Programa, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), campus
Fundão, e não no campus UFRJ-Macaé/NUPEM/UFRJ, tendo em vista que a
orientadora da aluna encontra-se com dificuldades logísticas de permanência em
Macaé devido à licença-maternidade. 9) Encaminhamentos de defesas dos discentes
aprovados por este CD, nos seguintes termos: Marta Maciel Dudus, (defesa no dia
31/03/17), Gessica da Silva Peixoto Lima (defesa no dia 22/03/17) e Juan Manoel
Gutiérrez Moreno (defesa no dia 23/03/17). Finalizadas as discussões quanto aos itens
de pauta definidos na convocação da reunião, o Prof. 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._________________________________________________________________

