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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PPG-CIAC – 21/07/2016 

	

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e seis, 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 do Programa, professor 
Fabio Di Dario, para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Alteração de orientação de 
doutorado; 2) Apreciação de duas cartas com justificativas referentes a atrasos no processo 
de qualificação de Mestrado da turma de 2015; 3) Esclarecimento sobre pedido de inclusão de 
assento nato no CD do Campus UFRJ-Macaé pela Coordenação de Pós-graduação 
(especialização) em Humanidades; 4) Deliberação sobre Relatório Anual de Atividades do 
Prof. Dr. Sérgio Néstor Bolasina (Professor Visitante Estrangeiro - Processo 
23079.001922/2011-16) e pedido de renovação de contrato. A reunião foi presidida pelo 
professor Fabio Di Dario e secretariada pela técnica em assuntos educacionais, Marla 
Granados Belarmino. Contou ainda com a participação dos seguintes membros: os 
professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Gustavo Arantes Camargo e a professora Lísia 
Mônica de Souza Gestinari. O Prof. Fabio Di Dario deu início à reunião comunicando aos 
presentes que o Programa foi contemplado com quatro bolsas FAPERJ, sendo duas de 
doutorado. Após consultar a Comissão de Bolsas do Programa, foi decidido que essas bolsas 
serão destinadas aos alunos Hélio  Kinast Cruz Secco e Mônica Pacheco de Araujo. Informou 
ainda que o aluno Josias Alves Machado, segundo colocado na seleção de doutorado, havia 
informado a impossibilidade de receber a bolsa devido ao seu trabalho remunerado. As duas 
bolsas de mestrado irão, de acordo com a ordem de classificação na seleção de ingresso ao 
curso e em concordância com a Comissão de Bolsas, para as alunas Vanessa da Silva 
Cordeiro e Gabrielle Souza de Araujo. Os orientadores/as de todos esses alunos estão cientes 
e concordam com essas outorgas. Informou ainda que o PPG-CiAC também conseguiu duas 
bolsas FUNEMAC, com duração até o fim deste ano. Uma bolsa será destinada ao aluno de 
doutorado Thiago Martins de Souza e a outra ao aluno de mestrado Ramon Ernida Fontes, 
tudo isso em conformidade com a Comissão de Bolsas e regras do Programa/FUNEMAC. O 
Prof. Fabio Di Dario comunicou ainda que a CAPES já divulgou as normas para a bolsa do 
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE e que o PPG-CiAC lançará o seu 
edital de seleção para que os alunos participem dessa oportunidade. Ele informou ainda que o 
recurso PROAP destinado ao Programa foi liberado nesse ano, e que chegou ao 
NUPEM/UFRJ o microscópio eletrônico comprado no Edital Proequipamentos de 2013, no 
qual o PPG-CiAC foi uma das Pós-Graduações participantes. O Conselho Deliberativo do 
PPG-CiAC deverá requisitar ao CD do NUPEM/UFRJ um local para colocar o equipamento, 
uma vez que há especificações da empresa para a instalação do mesmo. O coordenador do 
PPG-CiAC finalizou os comunicados gerais, informando que a aluna Laíla Fadul Vianna, da 
turma de 2013, solicitou o destrancamento de sua matrícula e que irá defender sua 
dissertação em vinte e seis de julho e disse ainda que da turma de 2014, só faltam defender 
suas dissertações, a aluna Raquel Tavares Salles de Sousa e o aluno Marcos Vinicius Criado. 
Dando início aos itens da pauta, o Prof. Fabio Di Dario relatou que o aluno Carlos Alberto da 
Cunha foi selecionado em concurso para professor substituto, e de acordo com as normas da 
CAPES, o aluno poderia manter sua bolsa de doutorado DS concomitantemente à sua 
remuneração como professor, sendo necessária a anuência de seu orientador (Felipe 
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Mesquita de Vasconcellos) e da Comissão de Bolsas do Programa. O discente Carlos Alberto 
da Cunha também apresentou ao Programa carta solicitando a troca de orientação, que 
deixaria de ser do docente Felipe Mesquita de Vasconcellos e passaria a ser do Prof. Michael 
Maia Mincarone. Esse, por sua vez, indicou em carta que aceitaria a orientação do referido 
discente, caso o CD estivesse de acordo com o solicitado. O coordenador do Programa 
informou também que esse pedido de troca deve-se, em parte, à situação funcional na qual 
encontra-se o docente Felipe Mesquita de Vasconcellos, afastado preventivamente através de 
Portaria da PR4 no dia 6 de julho de 2016, por 30 dias, passível de renovação por outro 
período. Considerando o pedido de acúmulo de bolsa DS com a função de Professor 
Substituto do discente Carlos Alberto da Cunha e a necessidade da aprovação dessa 
requisição por seu orientador, o coordenador do PPG-CiAC entrou em contato com a PR2 
para saber como proceder nesses casos. Essa Pró-Reitoria recomendou que o professor 
entrasse em contato com a PR4.  Ao ser consultada, a PR4 informou que alunos não podem 
ser prejudicados em função de afastamentos preventivos de servidores, e que nesse caso o 
Programa deveria indicar um novo orientador para o aluno. Após exposição da situação e 
deliberação por todos os presentes, foi decidido que haveria a troca de orientação do discente 
Carlos Alberto da Cunha, que passou a ser orientado pelo Prof. Michael Maia Mincarone. Foi 
decidido também que essa situação poderia ser rediscutida após o eventual término do 
afastamento preventivo do Prof. Felipe Mesquita de Vasconcellos, desde que esse 
manifestasse ao CD do PPG-CiAC interesse em retomar a orientação do discente Carlos 
Alberto da Cunha. Sendo aprovada a troca de orientação, o Prof. Fabio Di Dario leu carta do 
Prof. Michael Maia Mincarone que indicava sua concordância com a manutenção da bolsa do 
discente Carlos Alberto da Cunha durante o período em que esse atuará como Prof. 
Substituto. O CD do PPG-CiAC também deliberou que haveria a consulta ao terceiro membro 
da Comissão de Bolsas que não estava presente na reunião, o discente de mestrado Victor 
Ferrão, quanto ao pedido da manutenção de bolsa do discente Carlos Alberto Cunha. O Prof. 
Fabio Di Dario prosseguiu a reunião solicitando que os presentes apreciassem duas 
justificativas de atraso no processo de qualificação. Para tal, primeiramente ele fez a leitura da 
carta do aluno Felipe Pasini, justificando o atraso na entrega da documentação da 
qualificação. O Prof. Di Dario informou que esse aluno defendeu com êxito sua qualificação 
dentro do prazo, mas que a banca solicitou que o aluno entregasse um novo texto dentro de 
um prazo estipulado pela mesma. Após essa exposição, o Prof. Fabio Di Dario fez a leitura da 
carta da professora Laura Weber que justificava o fato do aluno Juan Manuel Gutierrez 
Moreno ter defendido sua qualificação após o prazo, uma vez que um membro da banca ficou 
impossibilitado de comparecer no dia proposto, fazendo com que a defesa tivesse que ser 
adiada por dois dias úteis. Os membros do CD presentes apreciaram e aceitaram as 
justificativas relatadas nas cartas. Como último item da pauta, o professor Fabio Di Dario 
relatou que em reunião do Conselho Deliberativo do Campus Macaé Professor Aloísio 
Teixeira foi solicitada a inclusão de um assento da Pós-Graduação em Humanidades, no 
Conselho do Campus, e que o encaminhamento era para que os Conselheiros consultassem 
suas bases quanto a este pedido. Assim, o Prof. Di Dario solicitou que os presentes 
refletissem sobre essa solicitação e entrassem em contato com o grupo que representam no 
Programa (docentes e alunos), e que a mesma poderia ser deliberada na próxima reunião do 
PPG-CiAC. 4) Deliberação sobre Relatório Anual de Atividades do Prof. Dr. Sérgio Néstor 
Bolasina e pedido de renovação de contrato: o Prof. Fabio Di Dario leu o parecer emitido pela 
Profa. Ana Cristina Petry referente ao relatório de atividades do Dr. Bolasina, que foi positivo, 
sendo esse CD favorável ao seu pedido de renovação de contrato como Professor Visitante 
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Estrangeiro. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da 
reunião, o Coordenador do PPG-CiAC, Professor Fabio Di Dario deu a reunião por encerrada 
às dez horas e cinquenta e sete minutos e eu, Marla Granados Belarmino lavrei a presente 
ata, que vai por mim assinada e pelo Coordenador, Fabio Di 
Dario.______________________________________________________________________ 

	


