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As dez horas do dia dez de março 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, a Profa. Ana Cristina Petry 
Vice-Coordenadora, Profa. Lisia Gestinari, Prof. Alexandre Fernandes Corrêa, Prof. Pablo 
Rodrigues Gonçalves, Prof. Mauricio Mussi, Prof. Gustavo Arantes Camargo, as alunas 
Leticia da Silva Brito e a aluna Mariana Sampaio Xavier, representante de turmas, a TAE 
Sra. Marla Belarmino e a  assistente em administração da Secretaria, Sra. Mírian de 
Oliveira Jovino da Silva. A presente reunião tinha como pauta: 1 – Informes Gerais; 2 - 
Coleta CAPES, Plataforma Sucupira - Prazo final 11/03/2015; 3 – Instalação de banca para 
avaliação de projeto submetido no edital “Programa Doutorado Sanduiche no Exterior”; 4 – 
Pedido de mudança de orientação de alunos (Prof. Rodrigo Nunes da Fonseca e Prof. Fabio 
Di Dario); 5 – Pedidos de prorrogação de defesa de dissertação dos alunos: Jeanete Simone 
(Prof. Gustavo), Elaine Bau (Prof. Alexandre Azevedo), Leticia Brito (Rodrigo Lemes), 
Jamile Lavigne Halla (Prof. Luiz Couceiro); 6 – Aprovação da banca de defesa de 
dissertação: Aluna Nathalia Carolina orientada pela Profa. Petry e Thiago Wentzel 
orientado pela Profa. Giuliana; 7 – Indicação de alunos das turmas 2015-1 (Mestrado e 
Doutorao) para recebimento de bolsa; 8 – Banca de qualificação da aluna Laíla Viana, 
orientada pela Profa. Tatiana Konno; 9 – Processo de encaminhamento dos Relatórios 
Anuais das turmas de Mestrado e Doutorado 2014-1 aos pareceristas; 10 – Aproveitamento 
das horas de eventos científicos como carga horária; 11 – Edital de Equipamentos 
multiusuários. O Prof. Fabio iniciou a reunião comentando sobre o processo seletivo do 
mestrado e doutorado informando que tudo ocorreu sem problemas. Passando ao item 2 da 
pauta, informou que não estamos tendo problemas com a plataforma Sucupira e que até o 
dia 11/03/2015 tudo estará pronto, a Sra. Marla esta intensificando seus esforços 
verificando e colocando as publicações de 2014 com atenção ao Curriculum Lattes, 
passando ao item, referente ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Nesse 
ponto, indicou haver até o dia 20/12/2015 para enviar o nome dos alunos que iriam 
participar desse Programa. Comunicou o Prof. Fabio, depois de aprovado e discutido nesta 
reunião, que a Profa. Ana Petry irá avaliar as inscrições como Vice-Coordenadora, a aluna 
Mariana como representante do centro de pós graduados e um docente externo ao Programa 
para compor a comissão de seleção nesse processo. Passando ao próximo ponto, o 
Coordenador informou que o Prof. Rodrigo Nunes da Fonseca pede que seja substituída sua 
orientação do aluno Rhennã Nascimento da Silva, passando a orientação a ser da Profa. 
Dra. Natália Martins Feitosa. Após analise desta comissão, foi aprovada a substituição da 
orientação do aluno Rhennã, passando a profa. Natalia ser orientadora do aluno em questão. 
O Prof. Fabio também pediu a substituição de sua orientação do aluno Matheus Maia de 
Souza Pereira pela orientação do Prof. Michael Maia Mincarone, disponibilizando-se para 



co-orientar o aluno. Aprovada após análise desta comissão, ficou o Prof. Michael Maia 
Mincarone como orientador do aluno Matheus Maia de Souza Pereira, sendo o Prof. Fabio 
co-orientador. Item 5 desta pauta, análise dos pedidos de prorrogação das defesas de 
dissertações dos alunos: Jeanete Simone Fendeler Hoelz. O Prof. Gustavo afirmou que o 
trabalho estava praticamente pronto, em fase de verificação detalhada, em carta entregue a 
secretaria. O pedido foi aprovado por esta comissão, ficando a defesa para até maio/2015; 
Elaine Paes de Lima Bau, orientada do Prof. Alexandre Azevedo, com co-orientação do 
Prof. Thaddeus Gregory Blanchette, pediu prorrogação para junho/2015. Após deliberação, 
foi aprovada a prorrogação até o fim de abril, com defesa em maio/2015; Leticia da Silva 
Brito, orientada pelo Prof. Rodrigo Lemes, teve aprovada a prorrogação para 29/04/2015; 
Jamile Lavigne Halla, orientada pelo Prof. Luiz Alberto Alves Couceiro que, em carta ao 
CD pediu prorrogação da defesa para junho/2015 por motivos de saúde da aluna; Gabi 
Quintal Ferreira Beraldi teve sua defesa prorrogada por esta comissão para 29/05/2015; 
Daniel dos Santos, orientado do Prof. Pablo Gonçalves, teve prorrogação de defsa aprovada 
por esta comissão para maio/2015; Carina Azevedo Oliveira Silva, orientada também do 
Prof. Pablo, também teve seu pedido de prorrogação de defesa aprovado para maio/2015; 
Desideria Lima Calleja orientada pela Profa. Erica Caramaschi, pediu prorrogação para 
concluir algumas entrevistas de modo a concretizar seus resultados; Matheus Maia de 
Souza Pereira, orientado agora do Prof. Michael, pediu prorrogação para final de 
maio/2015, mas após deliberação, a comissão decidiu que o aluno deveria apresentar até as 
18:00hs do dia 10/03/2015 a versão preliminar de sua dissertação, indicando se o prazo de 
prorrogação solicitado seria suficiente para o termino do documento; Diego Cezar D’elia, 
orientado da Profa. Cristine Ruta, pediu prorrogação do prazo de defesa para junho/2015. 
Após deliberação, a comissão decidiu requisitar ao aluno que apresentasse um esboço 
(“boneco”) de sua dissertação na próxima reunião dia 11/03/2015. O Prof. Fabio fez a 
leitura da carta do pedido de encaminhamento de pré-banca da aluna Helena de Oliveira 
Souza, orientada da Profa. Laura Isabel Weber da Conceição, informando a pré-banca 
aprovada por esta comissão, com data prevista de defesa para dia 09/04/2015, as 09:00hs. 
Item 6, aprovação das bancas de defesas dos alunos: Thiago Wentzel de Melo Vieira 
orientado pela Profa. Giuliana Franco Leal; Nathalia Carolina López Rodríguez, orientada 
pela Profa. Ana Cristina Petry. Item 7, indicação de alunos das turmas 2015/01 de mestrado 
e de doutorado para recebimento de bolsas. O Prof. Fabio explicou que, para o doutorado, 
duas alunas foram indicadas após deliberação da Comissão de Bolsas: Suzana Muniz 
Raminelli e Maria Silvina Bevilacqua. Para o Mestrado, foram indicados Fabio de Mello 
Patiu; Felipe dos Santos Pasini; Gessica da Silva Peixoto Lima; Juan Manuel Gutierrez 
Moreno; Larissa Gischewski Guimarães; Orlando de Marques Vogelbacher; Roberta 
Ribeiro de Freitas; Stephanie Freitas Couto de Magalhães. Item 8, refere-se a banca de 
qualificação da aluna Laíla Fadul Vianna. orientada da Profa. Tatiana Konno, prevista para 
o dia 23/03/2015, e da aluna Rannyele Passos Ribeiro, orientada pela Profa. Christine Ruta, 
para 30/03/2015. Item 8, encaminhamento dos relatórios anuais da turma de mestrado e 
doutorado aos pareceristas. Foi criada uma comissão permanente de avaliação e 
acompanhamento dos relatórios anuais de qualificação, composta pelas Professoras Ana 
Cristina Petry e Lisia Monica de Souza Gestinari, que avaliarão todo o processo. Item 9, o 
Prof. Fabio e o Prof. Gustavo discutiram sobre a possibilidade de aproveitamento das horas 
de eventos científicos, congressos, publicações, cursos e disciplinas como carga horária 
adicional complementar e opcional) dos alunos. Item 10, Edital de Equipamentos 
multi-usuários – CAPES-PR2 – Edital Equipamento Solidário. O Prof. Fabio enviou email 



para os docentes sobre o edital, não havendo resposta até aquele momento. 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.__________________________________ 
 


