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As nove horas e trinta minutos do dia dezessete de março do ano de dois mil e dezesseis, na
sala de reuniões do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé, teve
início a reunião extraordinária 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) Pedido de
prorrogação de Defesa dos discentes: Marielza Horta, Nathalia Goulart Beraldini, Arthur
Justen Alves, Marcos Vinicius Criado; 2) Apreciação das normas da disciplina de "Práticas
Interdisciplinares", obrigatoria no doutorado; 3) Critérios para o aproveitamento de
créditos/carga horária de atividades curriculares. A reunião foi presidida pelo professor
Fabio Di Dario, e secretariada pela funcionária do PPGCiAC, Mírian de Oliveira Jovino da
Silva. Contou ainda com a participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: os
professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Gustavo Arantes Camargo, Angelica Ribeiro
Soares, Giuliana Franco Leal e Victor Alexandre Ferrão, este último representante discente,
além dos discentes Arthur Justin Alves, Nathalia Goulart Beraldini e Marielza Cunha
Horta. O Prof. Fabio deu início à reunião com o item 1 desta pauta, referente à prorrogação
da defesa da aluna Marielza que solicitou prorrogação do prazo de defesa para junho/2016
em virtude da necessidade de cumprir 15 horas de disciplina obrigatória. A aluna relatou
também que sua dissertação está quase concluída, em fase de ajustes e formatação final.
Após avaliação e considerações a partir da carta e comunicação da discente e sua
orientadora, o CD deliberou que a prorrogação de sua defesa ficou aprovada para o final de
abril. No final de abril, esta Comissão reavaliará uma possível nova solicitação de
prorrogação. Em seguida, o Prof. Fabio leu carta da aluna Nathalia Goulart Beraldini,
solicitando prorrogação do prazo da sua defesa, por 90 dias (3 meses) indicando que isso
era necessário por problemas experimentais. A aluna, presente na reunião, ressaltou a
previsão de entregar sua dissertação para a pré-banca até 06/06/2016. Após deliberação,
este CD aprovou a prorrogação de 90 dias para defesa de Nathalia Beraldini (30/06/2016).
O Prof. Fabio deu prosseguimento à reunião, lendo carta do aluno Arthur Justen Alves
solicitando prorrogação do prazo para defesa de 60 dias (30/05/2016). Em carta assinada
também por sua orientadora (Profa. Laura Weber), foi indicada a necessidade dessa
prorrogação para realizar alguns bioensaios necessários para a conclusão do estudo. Após
deliberação, foi aprovada por este CD a prorrogação do prazo de defesa do discente Arthur
Justen para 31/05/2016. Em seguida, o Prof. Fabio leu carta do discente Marcos Vinicius
Criado, solicitando prorrogação do prazo de entrega da defesa para 31/05/2016. O aluno
encontra-se em São Paulo, e por isso participou desta reunião por vídeo conferência,
esclarecendo seus motivos, confirmados por seu Orientador (Prof. Gustavo). Após
deliberação, o pedido de prorrogação de defesa do discente Marcos Vinicius Criado foi
aprovado por este CD. O item 3 desta reunião ficou para ser discutido na próxima reunião.
Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, o

coordenador do PPG-CiAC, Prof.Fabio Di Dario, deu a reunião por encerrada às 13 horas e
eu, Mírian de Oliveira Jovino da Silva, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e
pelo coordenador, Fabio Di Dario.______________________________________________

