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Às dez horas do dia vinte e três de junho 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) Comunicações da Coordenação; 2)
Indicação do PPG-CiAC para compor o CPGP-Macaé (Cepeguinho); 3) Discussão sobre a
possibilidade de recredenciamento de docentes no PPG-CiAC; 4) Estágio Docência. A
reunião foi presidida pelo professor Fabio Di Dario e secretariada pela funcionária Mírian
de Oliveira Jovino da Silva, Secretária do PPG-CiAC. Contou ainda com a participação dos
seguintes membros: os professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Gustavo Arantes Camargo,
Ana Cristina Petry, Lísia Monica de Souza Gestinari e os alunos Maria Silvina Bevilacqua
e Victor Alexandre Ferrão, representantes discentes. O Prof. Fabio deu início à reunião,
comunicando que foram lançados os Editais de bolsas da FUNEMAC, sendo uma bolsa de
mestrado e uma bolsa de doutorado, que terão vigência de cinco meses; O Prof. Fabio
também indicou que conversou com o aluno Helio Secco, primeiro lugar na seleção de
doutorado em 2016, que disse ter interesse na bolsa, ficando de avaliar sua situação
trabalhista até meados de julho. No mestrado, o próximo candidato a bolsa será contatado
quando e se essa bolsa for outorgada; quanto à alteração do calendário da Pós-graduação,
recomendado pela PR2, o Dr. Edison Santana, nosso represente junto ao CEPEG enviou
um email colocando-se favorável à modificação. Após deliberação, este CD decidiu
modificar o calendário, conforme recomendado pelo CEPEG; a aluna Laíla Fadul Vianna,
que trancou a matricula por questões de saúde, teve seu projeto avaliado na pré-banca pela
profa. Lisia que deu parecer positivo, pré-aprovado por este CD após a reabertura da
matrícula da aluna. Quanto a isso, a Profa. Tatiana Konno, sua orientadora, será informada,
e a partir disso dará sequência ao processo de defesa da dissertação; Prof. Fabio também
fez a leitura da carta do Prof. Luciano Fischer, que solicitou a possibilidade de oferecer 10
vagas para alunos do PPG-CiAC na disciplina “Introdução a Oceanografia e Biologia
Marinha (MCB363) no 2º semestre de 2016. Justificou na carta que, por diversas vezes,
teve alunos da pós-graduação assistindo sua aula na graduação como alunos ouvintes, que
por esse motivo não puderam aproveitar os créditos. Após discussão, este CD aprovou o
pedido do Prof. Luciano, devendo ainda se definir se a carga horária de 60 horas poderá ser
computada no 2º semestre a partir da disponibilidade da disciplina na grade do Programa;
o Prof. Fabio, como coordenador do PPG-CiAC, informou que participará do evento
promovido pelas Coordenações da Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas e do
PPG-CiAC com apoio da direção do NUPEM, em 28/06/2016 no auditório do NUPEM,
onde estará disponível para conversar e esclarecer dúvidas sobre a questão do “Assédio:
identificar, enfrentar e prevenir”. Entretanto, a Profa. Lisia foi convidada a participar como

representante do PPG-CiAC nesse evento. O Prof. Fabio também aproveitou para
comunicar que a ideia foi organizar um encontro com toda a comunidade e coordenações
para uma conversa com os alunos, no sentido de tirar duvidas e ressaltar que existem na
universidade mecanismos para esclarecer e tratar do assunto. A Profa. Ana Petry consultou
sobre a possibilidade de oferecer em Macaé a disciplina que ela ministra no PPG-Ecologia
na UFRJ ainda este ano. A disciplina é “Técnicas de ordenação em estudos ecológicos”
(30hs), e seria colocada no rol das disciplinas eletivas. Uma possibilidade seria sua abertura
pelo PPG-Ecologia, com 10 vagas para Macaé e 5 para o Rio, já que todas as disciplinas da
UFRJ estão interligadas no SIGA; O Prof. Pablo comunicou que a “Disciplina Práticas
Interdisciplinares” está com seu cronograma pronto em 2016, e que todas as informações e
datas sobre ela seriam divulgadas em breve. Basicamente, a entrega dos projetos será feita
aproximadamente até o final de junho, o que coincidirá com o retorno dos alunos para a
matrícula; quanto aos relatórios de qualificação do Mestrado (turma 2015), com exceção do
aluno Felipe Pasini, todos os alunos entregaram na data marcada, informou o Prof. Fabio.
Sobre o caso do Felipe, não houve justificativa clara para o motivo do atraso. Após
deliberação, este conselho resolveu que o aluno deverá apresentar uma carta justificando o
atraso, assinada pelo seu orientador, para que se proceda à qualificação; o Prof. Fabio
também fez a leitura da carta do Prof. Aricelso Lima Verde, que solicitou sigilo da defesa
de qualificação do seu orientando, o aluno Fabricio Araújo Gonçalves. De acordo com o
orientador, apenas a banca deverá participar desse exame, tendo em vista que o trabalho
desenvolvido pode ser patenteado, encontrando-se ainda em fase de elaboração. Após
deliberação, o pedido do Prof. Aricelso foi aprovado por este CD. Item 1), indicação do
PPG-CiAC para compor o CPGP-Macaé (“Cepeguinho”): além da Profa. Angélica Ribeiro
Soares, que assumiu a coordenação do CPGP-Macaé, foram confirmados os seguintes
nomes para a representação do PPG-CiAC no CPGP-Macaé: 1º titular: Prof. Pablo
Rodrigues Gonçalves; 2ºtitular: Prof. Mauricio Mussi Molisani; 1º Suplente: Profa. Lisia
Mônica de Souza Gestinari; 2º Suplente: Prof. Michael Maia Mincarone; representante
discente: Maria Silvina Bevilacqua. Item 2), discussão sobre a possibilidade de
recredenciamento de docentes no PPGCiAC: o Prof. Fabio informou que em 2014 havia 35
docentes credenciados no PPG-CiAC. Em 2015, esse número passou a ser 39, com um
aumento para 41 docentes credenciados em 2016. Informou também que o ideal é que o
núcleo permanente de docentes mantenha-se com poucas alterações ao longo dos anos, e
que, em princípio, espera-se que docentes colaboradores atuem em conjunto com
permanentes e, principalmente, alunos no que tange à produção bibliográfica, técnica, etc.
Informou também que é necessário manter a proporção aproximada de 70% de docentes
permanentes e 30% para colaboradores, considerando a possibilidade de alguns docentes
saírem e outros entrarem todos os anos. Foi sugerido também que, na eventual abertura do
processo de recredenciamento, seja estabelecida uma banca externa capacitada na Área de
Ciências Ambientais para julgar a pertinência dos pedidos de recredenciamento. Antes
disso, serão divulgadas as etapas do processo de recredenciamento, com normas explícitas
colocadas em documento amplamente divulgado. O Prof. Fabio, após várias sugestões e
discussões, sugeriu que o documento com as normas de recredenciamento seja consolidado
por e-mail, chegando, em princípio à sua conclusão até 29/06/2016. Item 3), estágio
Docência: o Prof. Fabio explica que está definindo com a Sra. Marla Belarmino (Secretária
do PPG-CiAC) e a comissão de acompanhamento de Estágio Docência, formada pela Profa.
Lisia, Prof. Gustavo e a aluna Maria Silvina, como incorporar na grade curricular do
discente esta atividade, que talvez deva ser registrada como RCC (Requisito Curricular

Complementar). Também sugeriu que essa discussão fosse finalizada por e-mail, tendo em
vista que já existe uma proposta de documento produzido pela comissão de
acompanhamento do Estágio Docência com as normas dessa atividade, fechando esse
assunto, no máximo, na próxima reunião desse CD. 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 12 horas e eu, Mírian de Oliveira Jovino da
Silva, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Fabio Di
Dario.___________________________________________________________________

