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Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro 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; 2) Banca
Examinadora para a transferência de Mestrado para Doutorado da aluna Eduarda Rezende
Caillava Gomes; 3) Parecer sobre mudança de projeto de mestrado da aluna Lorena Lima
Neves Bergamin; 4) Relatório Anual; 5) Relatório final sobre recredenciamento e novos
credenciamentos; 6) Edital PDSE/CAPES. A reunião foi presidida pelo Professor Fabio Di
Dario e secretariada pela professora do PPG-CiAC Lísia Mônica de Souza Gestinari. Contou
ainda com a participação dos seguintes membros da Comissão Deliberativa do PPG-CiAC: as
professoras Ana Cristina Petry, Tatiana Ungaretti Paleo Konno e Cintia Monteiro de Barros.
Participaram ainda os representantes discentes nesta CD, Enoque Gonçalves Ribeiro e
Stephane Gomes Batista Paula. O Prof. Fabio iniciou a reunião com o primeiro item,
Comunicados gerais: foi feita a abertura da conta e entrega dos documentos pertinentes à
FAPERJ para que sejam depositados os recursos previstos no Edital FAPERJ de Apoio
Emergencial às Pós-Graduações. O Prof. Fabio informou, também, que o CEPEG aprovou o
pedido para redação de dissertação em língua espanhola da mestranda Gina Alejandra
Huérfano Aguillar. Por fim, fez um breve relato sobre o convênio com a Universidade de
Stavanger – Noruega, indicando que em Janeiro será realizada uma reunião mais detalhada
para apresentação a todo o corpo do Programa. O segundo item da pauta tratou sobre a
composição da banca para avaliação da solicitação de Eduarda Rezende Caillava Gomes.
Após alguns esclarecimentos, foram sugeridos os nomes dos professores Reinaldo Luiz
Bozelli (titular) e Érica Caramaschi (suplente), que serão consultados por e-mail, além da
professora Lísia Gestinari, para então estabelecer uma data para a apresentação do
pré-projeto de doutorado. O item três tratou da mudança de projeto de mestrado da aluna
Lorena Lima Neves Bergamin. Na reunião de novembro, a Comissão Deliberativa do
PPG-CiAC requisitou à Profa. Ana Petry que fornecesse um parecer sobre o pedido de
mudança de projeto de mestrado apresentado pela discente e por seu orientador, Prof.
Marcos Paulo. Após a leitura do parecer emitido pela Profa. Petry, os membros desta
Comissão decidiram, por unanimidade, que a sugestão da Profa. Petry deve ser acatada "solicitar uma versão aperfeiçoada do projeto, onde a parte metodológica seja apresentada de
forma mais clara, objetiva e voltada especificamente para os objetivos específicos propostos".
O item quatro tratou sobre a chamada para o Relatório Anual de 2018, onde ficou
estabelecido que fosse seguido o modelo adotado no ano anterior (2017), e que a data final
para a entrega do mesmo será dois de fevereiro de dois mil e dezoito. O item cinco da pauta
tratou do relatório final sobre os pedidos de recredenciamento e novos credenciamentos
emitido pela Comissão Externa de Avaliação, formada por Silvana Allodi e Sandra Maria
Azevedo, ambas Professoras Titulares do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho/UFRJ. O

prof. Fabio fez a contextualização de todo o processo e a sua importância para o bom
andamento do Programa e para seu crescimento em futuras avaliações da Capes. A
Comissão Externa realizou o árduo trabalho de analisar criteriosamente todos os 61 pedidos
recebidos, ponderando os critérios elencados pelos documentos pertinentes norteadores da
Área de Ciências Ambientais. Por fim, foi lido o relatório elaborado pela Comissão, onde
foram listados os docentes indicados para credenciamento nas duas Linhas de Pesquisas do
Programa. Após deliberação, o parecer da Comissão Externa foi aprovado unanimemente
pela Comissão Deliberativa do Programa. Este resultado será divulgado na página do
PPG-CiAC o mais breve possível tendo em vista a aproximação do processo seletivo de
2018/1. O sexto item da pauta tratou sobre o Edital PDSE/CAPES. Foi lançado pela CAPES,
o EDITAL Nº 47, de 11/12/2017 referente ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
(PDSE), que contemplará alunos ativos de cursos com Doutorado e conceito de 4 a 7. Após
breve esclarecimento, o coordenador informou que será feito o edital interno de seleção o
mais rápido possível, tendo em vista o prazo final para indicação dos candidatos ao PDSE ser
o dia nove de fevereiro de 2018. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta
definidos na convocação da reunião, o Professor Fabio Di Dario deu a reunião por encerrada
às 11 horas e cinquenta minutos e eu, Lísia Mônica de Souza Gestinari lavrei a presente ata,
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