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As dez horas do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões 
do – NUPEM, foi realizada reunião da Comissão Deliberativa do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC). Participaram da 
sessão os seguintes docentes: Prof. Fabio Di Dario, Coordenador do programa, a Profa. Ana 
Cristina Petry, Vice-Coordenadora, Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, Profa. Lisia 
Gestinari, a aluna Mariana Sampaio Xavier. e a assistente em administração da Secretaria, 
Sra. Mírian de Oliveira Jovino da Silva. A presente reunião tinha como pauta: 1 – Informes 
Gerais; 2 – Discussão sobra a possibilidade de processo seletivo para ingresso de 
Doutorado – Junho/Julho - 2015; 3 – Estágio Docência para alunos com bolsa CAPES; O 
Prof. Fábio iniciou a reunião relatando reunião que teve com representantes da FUNEMAC 
sobre aproveitamento de bolsas de doutorado ociosas. Essa questão gerou discussão sobre a 
necessidade de abertura de novo processo seletivo par ao doutorado no meio do ano. A 
Profa. Ana Petry alegou que a motivação de termos poucos alunos de doutorado atualmente 
seria insuficiente, achando complicado lançar novo edital sem perspectiva de outras bolsas 
CAPES. O Prof. Pablo argumentou que para a próxima seleção poderiam ser pensadas 
outras estratégias para que esse fato não se repetisse. O Prof. Fabio argumentou que existe 
uma demanda muito grande dos nossos alunos, que querem fazer o doutorado, bem como 
uma procura intensa da cidade em relação a orientação dos profissionais do programa de 
doutorado, justificando a possível abertura de nova seleção no meio do ano. Voltando às 
bolsas, explicou que as bolsas da FUNEMAC não teriam vigência de 48 meses. Lembrou 
também que a PR2 havia informado que, para este ano, novas bolsas estariam suspensas. 
Sugeriu também a possibilidade de lançar um edital de seleção por ano para cada um dos 
cursos (Mestrado e Doutorado), discriminando nesse edita que, caso não se completem as 
vagas, abririam-se inscrições no meio do ano. A Profa. Ana Petry questionou quais seriam 
os critérios para distribuição de bolsas desses possíveis ingressantes no meio do ano. O 
Prof. Pablo argumentou que, em termos de bolsas, a seleção no final de fevereiro é mais 
segura para quem quer fazer doutorado e precisa da bolsa. O Prof. Fabio disse que 
precisaríamos ter uma percepção do grupo de docentes credenciados no Programa que 
possuem candidatos em potencial. O Prof. Pablo explicou que prefere a estratégia de 
melhorar a divulgação da seleção do programa, com entrada anual. Argumentou também 
que precisamos investir nos alunos que entraram agora no doutorado, para terem um bom 
desempenho fazendo com que o programa cresça através deles. A Profa. Ana Petry sugeriu 
a formação de uma comissão dentro do conselho para criar estratégias de atração de 
candidatos ao Programa. Passando para outro ponto, o Prof. Fabio fez a leitura de um 
e-mail recebido da PR2 sobre programa da OEA, no intuito de promover a 
internacionalização do Programa. A Profa. Ana achou que seria muito bom participar deste 
Programa, destinando 2 cotas de mestrado a ele, com a possibilidade de aumentar essa cota 
no ano seguinte. O Prof. Pablo comentou sobre a disciplina obrigatória do doutorado 



“Práticas Interdisciplinares”, que deveria envolver produção textual. Seria preciso também 
pensar em como seria a avaliação dessa disciplina, se seria baseada no manuscrito já em 
vias de ser submetido, por exemplo. Outras questões relacionadas a essa disciplina foram 
discutidas (data de matrícula, dinâmica de avaliação, etc). O Prof. Fabio comentou que em 
principio o aluno deveria se envolver com docentes de outras áreas nessa disciplina. 
Sugeriu-se fazer um workshop de quatro dias, no primeiro dia cabendo ao grupo apresentar 
aos docentes interessados, qual é a proposta da disciplina, o que já se esperaria levar a 
muita discussão. As treze horas, a reunião foi encerrada e eu, Mírian de Oliveira Jovino da 
Silva, Assistente da Secretária de Pós-Graduação, lavrei a presente Ata, que após lida e 
aprovada, foi assinada pelo Coordenador do Programa, Prof. Fabio Di 
Dario.____________________________________________________________________. 
 


