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Às dez horas do dia cinco de abril do ano de dois mil e dezessete, 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: o Prof. Fabio informou que a
discente Amanda Ferreira apresentou pedido em carta com ciência de seu orientador (Prof.
Rodrigo Lemes) pedindo informações sobre a possibilidade da participação de membros de
bancas de defesa de mestrado através de teleconferência por internet. Sobre essa questão, a
Secretaria do PPG-CiAC entrou em contato com a PR2, obtendo a informação de que seria
necessário um um pedido especial ao CEPG, que é o órgão máximo superior da
Pós-Graduação da UFRJ, requisitando esse tipo de participação. O Prof. Fabio informou a
aluna e o orientador sobre essa situação, e ambos ficaram de analisar a melhor solução para
que a defesa ocorra sem atrasos. 2) Pedidos de encaminhamento de Defesas de Mestrado,
apresentados pelos discentes Alessandra da Silva de Alvarenga, orientador Rodrigo Nunes
(27/04/2017) e Fábio de Mello Patiu, orientador Pablo Gonçalves (25/04/2017): após leitura
dos pedidos, foi aprovada a defesa nas datas requisitadas; 3) Aproveitamento de Carga
Horária em Disciplina de Pós-Graduação Lato-sensu, requisitado pelas discentes do
Mestrado Eduarda Rezende Caillava Gomes, Gina Alejandra Huérfano Aguilar, Gabrielle
Souza de Araújo e Renata de Souza, referentes à disciplina “Metodologia da Pesquisa II
(30h)”, do curso de Pós-Graduação em Humanidades, UFRJ-Macaé; e das alunas Jéssica
Mulinari e Gina Alejandra Huérfano, referentes à disciplina “Estudos Socioambientais (30h)”,
no mesmo curso de Pós-Graduação: todos os pedidos de aproveitamento de carga horária
foram aprovados por este CD, após leitura dos pedidos e análise dos documentos
apresentados; 4) Pedido de aproveitamento de carga horária cursada no Mestrado,
requisitadas pelas discentes de Doutorado Renata de Souza (pedido de aproveitamento de
carga horária no Mestrado em Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social (UFRJ) e
Sara Lopes de Souza Winter (pedido de aproveitamento de carga horária no Mestrado em
Botânica, Museu Nacional/UFRJ): após deliberação, os pedidos de aproveitamento de carga
horária do Mestrado no Doutorado foram aprovados, em consonância com o regulamento do
PPG-CiAC; 5) Pedidos de Prorrogação de Defesa, apresentados pelos discentes Felipe
Antunes de Oliveira (orientador: Rodrigo Nunes), Rodrigo Erdmann (orientador: Alexandre
Azevedo), Thais Caroline (orientadora: Giuliana Leal), Orlando Vogelbacher (orientador:
Marcos Paulo); Danielly Pierre (orientador: Gustavo Camargo); Roberta Ribeiro de Freitas
(orientadora: Christine Ruta): após leitura dos documentos apresentados, este CD aprovou os
seguintes prazos para a prorrogação de defesa dos alunos supracitados: Felipe de Oliveira,
defesa até final de maio de 2017; Rodrigo Erdmann, defesa até final de maio de 2017; Thaís
Caroline, defesa até final de maio de 2017; Orlando Vogelbacher, defesa até final de maio de
2017; Danielly Pierre, defesa até final de maio de 2017; Roberta Freitas, defesa até final de
maio de 2017; 6) Apresentação das justificativas para não entrega do pedido de prorrogação

ou marcação de defesa da turma de Mestrado – 2015: todos os alunos que não haviam
pedido prorrogação de defesa ou marcado a data de defesa apresentaram suas justificativas
concomitantemente à marcação da defesa e/ou apresentação do pedido de prorrogação de
defesa nessa reunião, tendo o assunto dado por encerrado após a leitura das cartas e
deliberação por este CD; 7) Aprovação do pedido de qualificação de Doutorado mediante
apresentação de manuscrito apresentado pelo discente Roberto Farias: após deliberação,
este CD indicou o Prof. Pablo Gonçalves para dar um parecer ao pedido apresentado pelo
discente, a ser lido e deliberado na próxima reunião deste CD; 8) Relatório Parcial de
atividades do Bolsista PNPD/CAPES Emiliano N. Calderon: tendo sido reconhecida a entrega
no prazo dos documentos solicitados pela Coordenação do PPG-CiAC ao Bolsista PNPD,
este CD decidiu nomear a Profa. Tatiana Konno como parecerista para avaliação do relatório
apresentado, ficando aberta a possibilidade de contatar parecerista externo ao Programa
caso haja a necessidade; 9) Nova composição da Comissão de Bolsas: após explicação
sucinta da importância da Comissão de Bolsas no Programa feita pelo coordenador, Prof.
Fabio Di Dario, este CD decidiu, por unanimidade, indicar a Profa. Cintia Monteiro de Barros
como membro da Comissão de Bolsas no lugar da Profa. Lisia Gestinari, indicação que foi
prontamente aceita pela docente. A Comissão passa a ser composta, portanto, pelo discente
de Mestrado Victor Ferrão (permanece na Comissão), e pelos Proofs. Fabio Di Dario
(permanece na Comissão) e Cintia Monteiro de Barros (nova indicação). O CD prestou os
agradecimentos à Profa. Lísia pela sua dedicação e empenho prestados à Comissão de
Bolsas, passando a tratar do próximo ponto de pauta; 10) Posição do PPG-CiAC em relação
ao Regimento do NUPEM/UFRJ: após deliberação, este CD decidiu por unanimidade que
apoiará a proposta de vínculo do PPG-CiAC ao NUPEM/UFRJ caso esta Unidade desenvolva
um novo Regimento que permita esse tipo de associação, naturalmente respeitando-se, em
moimento oportuno, os trâmites burocráticos e acadêmicos previstos na estrutura
Universitária e na CAPES; 11) Autorização para Estágio Docência, requisitado pelo discente
de Doutorado Roberto Nascimento de Farias: após deliberação, este CD aprovou por
unanimidade o estágio docência do discente supracitado na disciplina “Ecologia de
Ecossistemas Aquáticos (MCB471)”, sob a supervisão do Prof. Marcos Paulo
Figueiredo-Barros; 12) Aproveitamento de Disciplina Externa apresentado pelo discente
Vagner Leonardo M. dos Santos: após deliberação, foi aprovado o aproveitamento de 45
horas em disciplina externa ao Programa referentes à disciplina “Tópicos Especiais em
Ecologia II - Ecologia de Invasões”, realizada no PPG-Ecologia e Conservação, UFPR, no
doutorado do referido aluno. A reunião foi presidida pelo Professor Fabio Di Dario e
secretariada pelo funcionário do PPGCiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, e contou
ainda com a participação dos seguintes membros do PPGCiAC: os professores Lisia Mônica
de Souza Gestinari, Cintia Monteiro de Barros, Tatiana Konno, Gustavo Arantes Camargo,
todos membros do CD, a funcionária Mirian de Oliveira Jovino da Silva e o aluno Victor
Alexandre Ferrão, representante discente. Finalizadas as discussões quanto aos itens de
pauta definidos na convocação da reunião, o Professor Fabio Di Dario deu a reunião por
encerrada às 12 horas e 15 minutos e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva lavrei a
presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio Di
Dario._____________________________________________________________________

