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Às dez horas do dia vinte e oito de fevereiro 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) Processos seletivos
(mestrado e doutorado) 2018; 3) Distribuição de bolsas de mestrado e doutorado; 4)
Avaliação do parecer sobre mudança de curso (mestrado para doutorado) da discente
Eduarda Rezende Caillava Gomes; 5) Pedidos de prorrogação de defesa de Sara Winter,
Leonardo Campaneli e Hudson de Macedo Lemes (doutorado), Stephane Gomes, Meriane
dos Santos Paula, Giovanni T. Vargas, Jones Henrique Carvalho da Silva (mestrado); 6)
Validação de diploma estrangeiro PPG-CiAC de Fernando Silva Beiro; 7) Parecer de
alteração de projeto de mestrado de Lorena Bergamim; 8) Inclusão de Co-orientação em
Projeto de Mestrado dos alunos: Ramon Ermida Fontes e Vanessa da Silva Cordeiro; 9)
Aproveitamento de carga horária em histórico de William Rodrigues e Dayana Andrade e de
Estagio Docência de Mônica Pacheco de Araujo e Paula Catelani; 10) Avaliação do pedido
de pré-banca de Paula Catelani, aluna de doutorado; 11) Encaminhamento da defesa da
aluna Gina Alejandra; 12) Processo de avaliação dos relatórios anuais; 13) Pedidos
PDSE/CAPES: Thiago Gomes de Lima e Helio K.C.Secco; 14) Pedido de apoio à PósGraduação em Educação em Ciências e Saúde/NUTES; 15) Pedido de defesa por
videoconferência de Meriane dos Santos Paula (orientadora: Christine Ruta); 16) Pedido de
defesa por videoconferência de Ramon Ermida Fontes (orientador: Marco Antônio Lopes
Cruz); 17) Pedido de aproveitamento em atividades complementares de Stephane Gomes.
18) Homologação das defesas de dissertação de Felipe Pasini (22/12/2017) e de Orlando de
Marques Vogelbacher (18/08/2017 - após cumprimento das exigências em 16/11/2017). A
reunião foi presidida pelo Professor Fabio Di Dario, e contou com a participação dos
seguintes membros da Comissão Deliberativa do PPG-CiAC: as professoras Lísia Mônica de
Souza Gestinari, Ana Cristina Petry, Angélica Ribeiro, Cintia Monteiro de Barros e o
representante discente neste CD, Enoque Gonçalves Ribeiro. Também participaram da
reunião a servidora Mírian de Oliveira Jovino da Silva, secretária do PPG-CiAC, e a aluna de
mestrado Meriane dos Santos Paula. O Prof. Fabio iniciou a reunião com o primeiro item,
Comunicados gerais: o prof. Fabio comentou que o credenciamento e recredenciamento de
docentes transcorreu de maneira positiva, informando também que a documentação
necessária para a implantação das bolsas PDSE neste ano foi enviada para a PR2 no dia 16
de fevereiro, dentro dos prazos estipulados pela PR2/UFRJ e pela CAPES. Item 2)

Processos seletivos de Mestrado e Doutorado 2018 - O Prof. Fabio comentou que houve um
número expressivo de candidatos que procuraram o Programa nesse ano, e que considera
que muitos projetos são interessantes e adequados no contexto das Ciências Ambientais.
Por último, informou que os processos seletivos ocorreram sem nenhuma complicação. Item
3) Distribuição de bolsas de mestrado e doutorado: o Prof. Fabio informou que em 2015/16
não há nenhum aluno apto a receber bolsa de Doutorado, sendo por isso destinadas
destinadas 3 bolsas CAPES-DS para a turma de 2017, e duas bolsas para a turma de 2018.
Além disso, o Prof. Fabio sugeriu ao CD que as duas bolsas de Doutorado da FAPERJ
disponíveis no Programa sejam destinadas às turmas de 2017 e 2018. Este CD concordou
com o manejo dessas bolsas. O coordenador ficou de entrar em contato com os discentes de
doutorado das turmas de 2017 e 2018 que poderão usufruir dessas bolsas, em conformidade
com as deliberações deste CD e da Comissão de Bolsas do PPG-CiAC. Item 4) Avaliação do
parecer sobre mudança de curso (mestrado para doutorado) da discente Eduarda Rezende
Caillava Gomes - Tendo em vista o parecer positivo emitido pela Comissão Avaliadora, este
CD aprovou por unanimidade a mudança de curso, requisitando que a aluna emita um
relatório anual das atividades desenvolvidas no último ano, devendo este ser entregue no
máximo até 31 de março de 2018 conforme sugerido pela Comissão Avaliadora; Item 5)
Pedidos de prorrogação de defesa dos seguintes alunos: Sara Winter - este CD aprovou
prorrogação com data prevista para defesa até 27/04/2018; Leonardo Campaneli - este CD
aprovou prorrogação do prazo de defesa para 30/04/2018; Hudson de Macedo Lemes
(doutorado) - Esta Comissão considerou insuficientes os argumentos apresentados no
pedido de prorrogação (6 meses) e devido à complexidade da situação, decidiu-se, por
unanimidade, que o aluno e seu orientador, Prof. Pablo Gonçalves, seriam convocados para
uma reunião com esta CD para esclarecimentos e análise do pedido de prorrogação. Ficou
acertado que esta reunião acontecerá no dia 8/03/2018, na sala de reuniões do
NUPEM/UFRJ. Esta Comissão solicitou, ainda, que o aluno envie por e-mail uma "boneca"
de sua tese para que esta possa ser devidamente avaliada pelos membros do CD; Stephane
Gomes - este CD aprovou, por unanimidade, o pedido de prorrogação de defesa de tese
para até o dia 30/04/2018; Meriane dos Santos Paula - após análise de seu pedido, esta
Comissão aprovou a extensão de sua data de defesa para até 30/04/2018; Giovanni T.
Vargas - após análise de seu pedido, esta Comissão aprovou a extensão de sua data de
defesa para até 30/04/2018; Jones Henrique Carvalho da Silva - após análise de seu
pedido, esta Comissão aprovou a extensão de seu prazo de defesa para até 30/04/2018;
Item 6) Validação de diploma estrangeiro de Fernando Silva Beiro pelo PPG-CiAC - após
deliberação, este CD acatou o pedido de revalidação, indicando os Professores Rodrigo
Lemes, Mauricio Mussi Molissani e Marcos Paulo Figueiredo de Barros para integrarem a
Comissão Especial de Reconhecimento (CER), que será responsável por emitir um relatório
final a ser anexado ao processo para análise final pelo CEPG/UFRJ; Item 7) Parecer de
alteração de projeto de mestrado de Lorena Bergamim - este CD analisou o parecer emitido
pela Profa. Ana Petry referente ao pedido de mudança de projeto e, seguindo esse parecer,
aprovou por unanimidade a mudança de projeto conforme requisitado pela aluna e
orientador, Prof. Marcos Paulo Barros. Item 8) Inclusão de co-orientação em Projeto de
Mestrado dos alunos Ramon Ermida Fontes e Vanessa da Silva Cordeiro - ambos pedidos

foram aprovados por este CD, conforme solicitado pelos discentes e orientadores, passando
as Dras. Elane da Silva Ribeiro e Naiara Viana Campos (NUPEM/UFRJ) a serem
consideradas co-orientadoras do discente Ramon Ermida Fontes, e os Drs. Marcos Paulo
Figueiredo Barros (NUPEM/UFRJ) e Cláudio Cardoso Marinho (Instituto de Biologia/UFRJ)
passando a ser co-orientadores da discente Vanessa da Silva Cordeiro. Item 9)
Aproveitamento de carga horária em histórico de William Rodrigues e Dayana Andrade, e de
Estagio Docência de Mônica Pacheco de Araujo e Paula Catelani; William Rodrigues - este
CD aprovou o aproveitamento de 75 horas em disciplinas externas a este Programa; Dayana
Andrade - foi deliberado e aprovado por este CD o aproveitamento de carga horária em
disciplina externa, em um total de 45 horas, referentes à disciplina "Política Ambiental";
Paula Catelani - este CD aprovou o relatório de estágio docência referente à disciplina ZOO
III (2017/02) encaminhado pela aluna e seu supervisor na disciplina, Prof. Michael
Mincarone; Mônica Pacheco - este CD aprovou o relatório de estágio docência referente à
disciplina oferecida como Tópicos Especiais em Ecologia em 2017, encaminhado pela aluna
e sua supervisora/orientadora, Profa. Ana Cristina Petry. Item 10) Avaliação do pedido de
pré-banca de Paula Catelani - esta Comissão aprovou a indicação dos membros da banca de
defesa da aluna e de parecerista de pré-banca, com data de defesa prevista para
05/04/2018. Item 11) Encaminhamento da defesa da aluna Gina Alejandra - esta Comissão,
aprovou a indicação dos membros de sua banca de defesa e pré-banca, incluindo titulares e
suplentes, com data de defesa prevista para 23 de março de 2018. Item 12) Processo de
avaliação dos relatórios anuais - a Profa. Lisia informou que todos os alunos de mestrado e
doutorado entregaram seus relatórios no prazo estabelecido pelo Programa. Item 13)
Pedidos PDSE/CAPES: Thiago Gomes de Lima e Helio K. C. Secco - esta Comissão
aprovou os pedidos, em conformidade com o parecer da comissão responsável pelo
processo de seleção dos candidatos às cotas PDSE disponíveis para o PPG-CiAC em
2017/2018. Item 14) Pedido de apoio à Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde NUTES - após leitura e avaliação do documento apresentado, referente à solicitação de
apoio à Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde - NUTES, o Coordenador do
PPG-CiAC, Prof. Fabio, e todos os Conselheiros viram com bons olhos a vinda deste
Programa para o NUPEM. Ao que cabe ao PPG-CiAC referente à solicitação de apoio para o
estabelecimento desse Programa do NUTES, esta Comissão resolveu que: - a parte da "sala
de extensão" com as "baias" destinadas aos alunos do PPG-CiAC no NUPEM ("sala dos
alunos de pós-graduação") pode ser compartilhada com o corpo social do PPG do NUTES
em Macaé; - havendo a concordância da Direção do NUPEM, os Servidores TAE Mirian
Oliveira Jovino da Silva e Fernando Sampaio da Fonseca e Silva (a ser consultado) darão
apoio aos processos de Secretaria deste PPG. Quanto a outro item requisitado em carta, a
disponibilidade de uma sala ou estação de trabalho dentro da Secretaria de Pós-Graduação
PPG-CiAC para um docente credenciado do programa do NUTES atender os mestrandos, o
CD do PPG-CiAC entendeu que a Secretaria não é um local adequado para esse tipo de
atividade. Este CD sugeriu que a Direção do NUPEM pode dar um melhor encaminhamento
a esse pedido, disponibilizando uma sala mais adequada para este tipo de atividade. Item
15) Pedido de defesa por vídeo-conferência de Meriane dos Santos Paula (orientadora:
Christine Ruta) - este CD aprovou o pedido de participação por video-conferência da Profa.

Christine Ruta, tendo em vista seu afastamento para estágio de pós-doutorado fora do País e
os prazos previstos pela CAPES para a defesa de Mestrado, informando a aluna que será
aberto um processo indicando essa deliberação, que deverá ser julgado pelo CPGP do
campus UFRJ-Macaé, e decidido pelo CEPG. Item 16) Pedido de defesa por
videoconferência de Ramon Ermida Fontes (orientador: Marco Antônio Lopes Cruz); - este
CD aprovou o pedido de participação por video-conferência do Prof. Marco Antônio Lopes
Cruz, tendo em vista seu afastamento para estágio de pós-doutorado fora do País e os
prazos previstos pela CAPES para a defesa de Mestrado. Item 17) Pedido de
aproveitamento em atividades complementares da aluna Stephane Gomes - este CD
aprovou o aproveitamento de carga horária, no limite previsto no Regimento do PPG-CiAC,
referente à disciplina "Fenologia e Sazonalidade em Vegetações Tropicais", cursada na
UNESP, Rio Claro, e também atendeu ao pedido da aluna quanto à conversão de atividades
complementares em carga horária aprovando um total de 24 horas de atividades, conforme
documentação apresentada. Item 18) Homologação das defesas de dissertação de Felipe
Pasini (22/12/2017) e de Orlando de Marques Vogelbacher (18/08/2017 - após cumprimento
das exigências em 16/11/2017): tendo em vista a aprovação destas defesas em
conformidade com o parecer das respectivas bancas de avaliação, este CD considerou
homologadas as defesas de Felipe Pasini e de Orlando de Marques Vogelbacher. Sem mais
itens para deliberar, o Professor 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, Prof. Fabio Di Dario_______________________________________________

