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As onze horas do dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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 pela vice-coordenadora, Profa. Ana
Cristina Petry, para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Pedido de trancamento de
matricula da aluna Laíla Fadul Viana, orientada pela Profa. Tatiana Konno; 2) Destino da
Bolsa da discente Suzana Raminelli; 3) Retificação dos Editais de seleção de Mestrado e
Doutorado - 2016. A reunião foi presidida pela professora Ana Petry e secretariada pela
Assistente de Administração, Mírian de Oliveira Jovino da Silva. Contou ainda com a
participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: os professores Pablo Rodrigues
Gonçalves e Gustavo Arantes Camargo, Lísia M. Gestinari, Tatiana Konno, e as alunas
representantes de turmas, Mariana Sampaio Xavier e Maria Silvina Bevilacqua. A Profª.
Ana Petry deu início à reunião seguindo os pontos da pauta: 1) Após deliberação e
exposição da situação pela Profa. tatiana Konno, foi aprovado por este CD o trancamento
da matricula da aluna Laíla Fadul Viana a partir de janeiro/2016 e até junho/2016,
condicionado à entrega de carta da aluna, com aval da Profa. Tatiana, solicitando o
trancamento destinada ao CD. Além disso, a Profa. Tatiana comprometeu-se com este CD
de que a dissertação de mestrado da aluna será entregue em maio de 2016, com defesa em
junho de 2016; 2). Sobre o destino da bolsa de Doutorado da discente Suzana Raminelli, a
Comissão de Bolsas indicou o aluno de Doutorado Vagner dos Santos para receber essa
bolsa, o que foi aprovado pelo CD; 3) Retificação dos Editais 382 e 389, de Mestrado e de
Doutorado respectivamente, no que diz respeito ao período de colação de grau exigido aos
candidatos. Após deliberação, decidiu-se prorrogar a data limite para março de 2016 em
ambos editais para aceite de carta atestando coleção de grau ou defesa de mestrado. Essa
nova deliberação deve ser retificada em publicação oficial, no Boletim da UFRJ;
Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião
extraordinária, a vice-coordenadora do PPG-CiAC, Professora Ana Cristina Petry, deu a
reunião por encerrada às 12 horas e 30 minutos e eu, Mírian de Oliveira Jovino da Silva,
lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pela vice-coordenadora, Ana Cristina
Petry.____________________________________________________________________

