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Às dez horas do dia dezenove de setembro 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) aproveitamento de carga 

horária de Rodolfo Teixeira Frias; 3) Inclusão de disciplina no histórico do discente Thiago 

Martins de Souza; 4) Prorrogação de defesa de doutorado de Vagner Leonardo Macedo dos 

Santos; 5) Prorrogação de defesa do Doutorado de Allan Pierre Pozzobon; 6) Alteração do 

Projeto de Dissertação de Camilla Szerman Euzebio; 7) Prorrogação da Defesa do Doutorado 

de Maria Silvina Bevilacqua; 8) Homologações de defesas de Mestrado. A reunião foi presidida 

pelo professor Fabio Di Dario e secretariada pela funcionária do PPG-CiAC, Mírian de Oliveira 

Jovino. Estiveram presentes os professores, Gustavo Arantes Camargo, Ana Cristina Petry, 

Angelica Ribeiro Soares, Lísia Mônica de Souza Gestinari, bem como os discentes Enoque 

Gonçalves Ribeiro e Janimayri Forastieri de Almeida, todos membros do CD. O prof. Fabio 

iniciou a reunião com o item 1) Comunicados gerais: foram recebidos os pedidos do PROAP, 

os quais serão deliberados o mais breve possível. Item 2) aproveitamento de carga horária de 

Rodolfo Teixeira Frias. Após deliberação, foi aprovado por este CD aproveitamento de 180 

horas no Doutorado referente ao Mestrado cursado pelo o aluno na UENF. 3) Inclusão de 

disciplina externa ao Programa pedido por Thiago Martins de Souzam, em histórico. Após 

deliberação, este CD aprovou o aproveitamento de 45 horas no Doutorado em disciplina 

cursada na Unicamp. 4) Prorrogação de defesa de doutorado de Vagner Leonardo Macedo 

dos Santos; após deliberação, o pedido de prorrogação de qualificação e de defesa de tese 

apresentado foi aprovado por unanimidade por este CD, em função de problemas médicos 

com atestado. O aluno poderá defender sua qualificação até 13 de novembro, com defesa 

prevista para até maio de 2019. O Professor Fabio desejou melhoras ao aluno Vagner, em 

nome do CD agradecendo pelo empenho para conclusão esse estudo de doutorado com 

qualidade e em prazo viável para efeitos de avaliação do Programa, a despeito das 

adversidades de saúde enfrentadas. 5) Prorrogação de defesa do Doutorado de Allan Pierre 

Pozzobon. O pedido do aluno foi avaliado e após diversas considerações e questionamentos 

o pedido de prorrogação, com prazo máximo para defesa sendo o final de outubro, foi 

aprovado. 6) Alteração do Projeto de Dissertação de Camilla Szerman Euzebio: após a 

apreciação da nova proposta de projeto apresentada, este CD decidiu que será importante 

realizar uma reunião presencial para dirimir algumas questões levantadas. A nova proposta 

será encaminhada ao Prof. Mauricio Molisani para emitir um parecer, o qual será apreciado 

em nova reunião. Este CD Sugeriu duas opções de datas: dia 28/9 às 14h ou dia 01/10 às 

10h, visto a urgência do pedido. 7) Prorrogação da Defesa do Doutorado de Maria Silvina 

Bevilacqua; após análise das justificativas apresentadas, este CD aprovou prorrogação do 



 
prazo da defesa da aluna com a data estipulada para sua qualificação (máximo: final de 

outubro deste ano), informando ao orientador e aluna que caso a qualificação não ocorra até 

outubro, ambos serão convocados para uma reunião presencial, com possibilidades de corte 

da bolsa CAPES. 8) Foram homologadas as defesas das seguintes alunas de Mestrado do 

PPG-CiAC: Vanessa da Silva Cordeiro, em 30/08/2018; Meriane dos Santos Paula, em 

22/08/2018. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da 

reunião, o professor Fabio 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.________________________ 


