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As dez horas e doze minutos do dia oito de julho do ano de dois mil e quinze, 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 Prof. Fabio Di Dario para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) 
Aproveitamento de carga horária de disciplina externa para a aluna de mestrado Raquel Tavares; 2) 
Avaliação das qualificações e defesas de mestrado 2015; 3) Avaliação do parecer sobre o relatório anual 
do Prof. Visitante Sergio Néstor Bolasina; 4) Pedido de parceria com a Universidad Estadual de La 
Matanza (Argentina); 5) Avaliação de pedidos de prorrogação de defesas de mestrado dos alunos Jamile 
Halla e Diego Seda; 6) Oferecimento da Disciplina obrigatória “Biodiversidade” e de eletivas no 2º 
semestre; 7) Representação do PPG-CiAC no “CEPEGuinho/Macaé. A reunião contou com a 
participação dos seguintes membros do Programa: os professores Fabio Di Dario, Pablo Rodrigues 
Gonçalves, Michael Maia Mincarone, Alexandre Fernandes Correa e as professoras Ana Cristina Petry, 
Angélica Ribeiro Soares e Tatiana Konno e a representante discente, a aluna de mestrado Mariana 
Sampaio Xavier. Estiveram também presentes: os mestrandos Marielza Cunha Horta e Diego Seda 
D’Elia e a Técnica em Assuntos Educacionais Marla Granados Belarmino, que ficou responsável por 
secretariar a reunião. O Prof. Fabio Di Dario deu início à reunião comunicando aos presentes que todos 
os alunos da turma 2014 realizaram suas qualificações e que três alunos da turma 2013 ainda não 
defenderam suas dissertações: Desidéria, Jamile e Diego. Ressaltou ainda que apenas a aluna Desidéria 
não manifestou nenhum contato com o Programa após a data de sua defesa ter passado, que foi dia 20 de 
junho. Assim, a técnica Marla ficou de enviar e-mail para a aluna e sua orientadora, de forma a buscar 
informações sobre sua defesa, alertando-as do fim do prazo. Em seguida, passou-se para a leitura 
proferida pela professora Ana Petry de seu parecer sobre o pedido de renovação do contrato de Professor 
Visitante Sergio Néstor Bolasina. Todos presentes aprovaram o parecer que foi favorável ao 
desempenho realizado pelo professor no Programa. Logo após, o Professor Fabio Di Dario comunicou 
aos presentes que o PPG-CiAC foi convidado a estabelecer uma parceria com a Universidad de La 
Matanza (Argentina) e tal convite foi possível através da mestranda Marielza Horta que tem 
desenvolvido um projeto nesta instituição. Assim, Marielza expôs a proposta de parceria, destacando sua 
experiência com o Instituto de Meio Ambiente de La Matanza, que trabalha com uma equipe 
interdisciplinar e a própria Universidade possui diversos cursos, o que segundo ela, poderia ser uma boa 
oportunidade para o Programa. A Professora Tatiana Konno opinou dizendo que talvez fosse o caso de 
se consultar o setor de Relações Internacionais da UFRJ. Já o Professor Fabio Di Dario informou que 
seria mais o caso de comunicar a parceria, visto que a internacionalização é prevista e incentivada nos 
Programas de Pós-Graduação. Ressaltou ainda que o documento de parceria apenas estabelece um 
vínculo de intenções entre as duas instituições, mas não se compromete a cumprir nenhuma meta com 
relação à orientação de alunos, entre outras. Diante do exposto, todos os presentes aprovaram a parceria 
entre o PPG-CiAC e a Universidad de La Matanza. O Professor Fabio Di Dario seguiu com os itens 
previstos na pauta e fez a leitura da ementa e declaração de disciplina externa cursada pela discente 
Raquel Tavares. Após os membros da Comissão analisarem os documentos, todos aprovaram o 
aproveitamento da carga horária da disciplina externa no histórico da aluna de mestrado. O aluno Diego 
Seda apresentou para a Comissão o pedido de sua pré-banca, indicando a Professora Laura Weber para 
tal tarefa, e ainda informou a data de defesa para o dia 23 de julho. Os membros da Comissão avaliaram 
a dissertação apresentada pelo aluno e aprovaram seu pedido, acreditando que o mesmo tem material 
para defender. O Professor Fabio Di Dario leu o pedido de prorrogação da aluna Jamille Hala, 
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solicitando a defesa para o dia 31 de agosto, uma vez que seu trabalho não havia sido concluído e seu 
orientador estaria ausente do país até o dia 18 de agosto. Os membros da Comissão questionaram um 
prazo tão grande e o fato da aluna estar solicitando uma segunda prorrogação. Diante disso, a Professora 
Ana Petry e o Professor Fabio Di Dario sugeriram que se fizesse uma reunião da Comissão do Programa 
com essa aluna, assim como com a aluna Desidéria e sua orientadora, de modo a solucionar a questão 
dessas duas defesas. A Comissão aprovou tal reunião. Seguindo com a pauta, o Professor Pablo 
Rodrigues se prontificou a ser o coordenador da disciplina Biodiversidade, que será oferecida no período 
de 31 de agosto a 31 de setembro. A professora Ana Petry informou que ela, juntamente com a técnica 
Marla Belarmino, fizeram um levantamento das disciplinas eletivas oferecidas desde o início do 
Programa e enviarão um e-mail para que os docentes ofereçam as disciplinas que foram pouco ou ainda 
não foram ofertadas. Ana Petry informou ainda que o prazo para previsão de turmas no SIGA é até o dia 
24 de julho. Diante disso, Marla pontuou que os docentes devem enviar o cronograma das disciplinas 
eletivas para o segundo semestre deste ano, até o dia 17 de julho. O Professor Fabio prosseguiu a pauta 
informando a necessidade de não ser mais titular do CEPEGuinho, uma vez que atualmente é o 
Coordenador do PPG-CiAC. Diante disso, a Professora Angélica Soares aceitou representar o PPG-
CiAC no CEPEGuinho. Outros membros do PPG-CiAC também seriam indicados para compor o 
CEPEGuinho. Todos os presentes concordaram com tal representação. Finalizadas as discussões quanto 
aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, o coordenador do PPG-CiAC, Professor Fabio Di 
Dario deu a reunião encerrada às 12 horas e 47 minutos e eu, Marla Granados Belarmino, lavrei a 
presente ata, que vai por mim assinada e pelo coordenador, Fabio Di Dario _______________________ 

 


