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Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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) Processo
seletivo 2019; 3) Aproveitamento de carga horária da aluna Janimayri Forastieri de Almeida; 4)
Situação dos mestrandos Thaysson Quintanilha de Souza e Aldrey Wanderley Szepaniuk
(orientador – Luciano Fischer); 5) Pedido de adiantamento de qualificação da aluna Maria
Silvina Bevilacqua; 6) Cotas no Processo seletivo 2019; 7) Pedido da possibilidade de
credenciamento da docente Carla Zilberberg; 8) Recursos FAPERJ Edital Emergencial; 9)
Cancelamento da matrícula da aluna de doutorado Laís Ventura Correia; 10) Pedido de
utilização de recursos na forma de diária para participação em evento. A reunião foi presidida
pelo coordenador Professor Fabio Di Dario e contou com a participação dos seguintes membros
da Comissão Deliberativa do PPG-CiAC: os docentes Lísia Mônica de Souza Gestinari,
Angélica Ribeiro Soares, Cintia Monteiro de Barros, a representante discente neste CD
Janimayri Forastieri de Almeida, e o servidor Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, da
secretaria do PPGCiAC. O Prof. Fábio iniciou a reunião com o primeiro item, Comunicados
gerais, observando: 1.1 - O sistema de e-mail que era anteriormente usado, GMAIL, foi
substituído pelo VMAIL, e ficou a semana toda apresentando problemas. O Prof. Fábio solicitou
à TIC que buscássemos a resolução do problema o mais rápido possível, e questionou se
haveria a possibilidade de voltar para o sistema antigo (GMAIL).1.2- Foram realizados todos os
depósitos do auxílio PROAP aos alunos que requisitaram esse auxílio, conforme deliberado por
esta CD. 1.3- Sobre a situação do aluno de doutorado Luís Guerra (orientador Prof. Rodrigo
Lemes), a CD aprovou, por unanimidade, convocá-los para uma reunião presencial na quintafeira, dia 1 de novembro, às 9:00 hs, na sala de reuniões do NUPEM. 1.4- Sobre a situação do
aluno Alan Pierre Bonetti Pozzobon, o mesmo deve realizar sua defesa até novembro. 1.5Sobre o pedido de prorrogação da defesa do aluno Hudson de Macedo Lemos, tendo como
orientador o Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, o Prof. Fábio leu a carta do pedido de
prorrogação e esta CD decidiu, por unanimidade, a entrega imediata do boneco da tese para
aprovação e prazo máximo para a defesa até o dia 31 de novembro. Item 2. Em relação ao
processo seletivo de 2019, foram deliberados os seguintes pontos: a janela de tempo entre a
primeira etapa e a prova será mais longa; o candidato do mestrado poderá fazer a prova escrita
em outro local, sendo o restante das etapas realizadas aqui no NUPEM. Item 3. O Prof. Fábio
leu a carta da aluna Janimayri Forastieri de Almeida, tendo esta CD aprovado o pedido de
aproveitamento de 80 horas em disciplina externa, cursada em PPG da FIOCRUZ. Foi
aprovado, também, o pedido de conversão da participação em evento internacional com
apresentação de trabalho em 9 horas, como atividade extracurricular. Item 4. Sobre a situação
dos mestrandos Thayson Quintanilha de Souza e Aldrey Wanderley Szepaniuk, orientados pelo
professor Luciano Fischer, o PPG-CiAC não obteve resposta aos e-mails enviados. O
mestrando Thayson desapareceu e o último contato com a mestranda Aldrey foi em setembro.

A comissão discutiu e, diante da situação em questão, deliberou-se em cortar as bolsas dos
alunos. Item 5. Pedido de adiamento de qualificação da aluna Maria Silvina. O Prof. Fábio leu
a carta e o laudo médico apresentado pela aluna, sendo aprovado, por unanimidade, por esta
CD, o pedido de prorrogação de defesa de qualificação para até dia 14 de novembro de dois
mil e dezoito. Item 6. Cotas e processo seletivo 2019: a comissão permanecerá debatendo o
tema, a partir de vários questionamentos que foram trazidos para discussão: como expandir as
ações afirmativas? Como será implementada a utilização das cotas no nosso processo
seletivo? Item 7. Sobre o pedido de credenciamento da Profa. Carla Zilberberg: o Prof. Fábio
leu a carta desta Professora. Após deliberação, e tendo em vista a indicação no ano anterior da
Profa. Carla como potencial docente credenciada por Comissão Externa de Credenciamento, e
as contribuições potenciais da docente na Linha de Pesquisa 1 do PPG-CiAC (Biodiversidade),
foi decidido que seria aprovado seu credenciamento em função da entrada de pelo menos um
aluno no processo seletivo de 2019. Item 8. Recursos FAPERJ Edital Emergencial - iniciou-se
a discussão de como será feita a utilização desses recursos. Item 9. Cancelamento da matrícula
da aluna de doutorado Laís Ventura Correia. O Prof. Fábio leu a carta enviada pela mesma,
sendo aprovado o cancelamento da matrícula da aluna após um ano de trancamento. Item 10.
Pedido de utilização de recursos na forma de diária para participação em evento. O Prof. Fábio
leu a carta dos alunos, mas, no momento, não existe previsão de atendimento dessa demanda.
Sem mais itens para deliberar, o Professor Fábio Di Dario deu a reunião por encerrada às 12
horas e quarenta minutos e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, lavrei a presente ata,
que vai por mim assinada e pelo Prof. Fabio Di Dario. _________________________________

