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Às dez horas do dia nove de maio 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) Apoio do PPG-CiAC ao 
PPG-Multicêntrico de Fisiologia; 3) Solicitação de aproveitamento de carga horaria de 
Mestrado no Doutorado (Felipe Ferreira da Silva e Carlos Eduardo Lopes da Silva); 4) 
Solicitação de aproveitamento de carga horaria em atividades complementares das alunas 
Dayane Andrade e Vanessa Cordeiro; 5) Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação 
da aluna Vanessa Cordeiro; 6) Homologação das defesas de Mestrado e Doutorado (abril e 
maio); 7) Análise do pedido de marcação de defesa da aluna Evelyn Raposo. A reunião foi 
presidida pelo Professor Fabio Di Dario, e contou com a participação dos seguintes membros 
da Comissão Deliberativa do PPG-CiAC: Lísia Mônica de Souza Gestinari, Ana Cristina Petry, 
Cintia Monteiro de Barros, Tatiana Ungaretti Paleo Konno, Gustavo Arantes Camargo 
(docentes) e os representantes discentes neste CD, Enoque Gonçalves Ribeiro, Stephane 
Gomes Batista Paula, além da aluna de Doutorado Janimayri Forastieri de Almeida e a 
servidora Mírian de Oliveira Jovino da Silva, secretaria do PPG-CiAC. O Prof. Fabio iniciou a 
reunião com o primeiro item, Comunicados gerais - O Prof. Fabio comentou a proposta de 
abaixo-assinado quanto a questão referente às bolsas CAPES-DS implantadas em 2018, 
aprovando uma iniciativa dos alunos na tentativa de expressar o descontentamento dos 
mesmos na intenção de evitar dificuldades de comunicação entre o PPG-CiAC e a PR2. O 
Prof. Fabio também agradeceu pela rapidez e lisura no processo de mudança da 
representação discente no CD do PPG-CiAC neste ciclo que se inicia, com a indicação do 
mestrando Enoque Ribeiro como titular e doutoranda da Janimayri F. de Almeida como 
suplente. Em nome do CD, agradeceu toda a ajuda e apoio da aluna Stephane G.B. Paula ao 
longo de 2017, desejando a ela todo sucesso nas futuras empreitadas. Item 2) Apoio do 
PPG-CiAC ao PPG-Multicêntrico de Fisiologia - A Profa. Cintia M. Barros introduziu o ponto, 
explicando a proposta do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 
e colocando a esta comissão o pedido de apoio da Secretaria do PPG-CiAC ao 
PPG-Multicêntrico. Após deliberação, ficou acertado que as coordenações locais do 
PPG-Multicêntrico e do PPG-CiAC se reunirão com as Sras. Marla e Mirian e Sr. Fernando, 
secretários do PPG-CiAC, para a discussão sobre a implantação efetiva desta dinâmica. Item 
3) Solicitação de aproveitamento de carga horária de Mestrado no Doutorado (Felipe Ferreira 
da Silva e Carlos Eduardo Lopes da Silva); este CD aprovou o pedido de aproveitamento de 
carga horária (180h) do aluno Felipe e do aluno Carlos Eduardo no Doutorado referentes às 
disciplinas cursadas em Mestrado, conforme Regimento do Programa. Item 4) Solicitação de 
aproveitamento de carga horária em atividades complementares das alunas Dayane Andrade 



e Vanessa Cordeiro - este CD decidiu retirar o pedido da aluna Dayane para avaliação desta 
reunião em particular, pois em deliberação surgiu a proposta de reformular a tabela de 
conversão das atividades em carga horária para provavelmente contemplar um conjunto 
maior de atividades previstas nessa modalidade, na próxima reunião do CD do PPG-CiAC. 
Quanto à aluna Vanessa, a comissão aprovou o pedido de aproveitamento de carga horária 
(15h) em atividades complementares. Item 5) Solicitação de prorrogação de defesa de 
dissertação da aluna Vanessa Cordeiro - após deliberação e tendo em vista os argumentos 
apresentados, a Comissão aprovou a prorrogação com a data máxima de defesa prevista 
para o final de junho de 2018 (três meses além do prazo regulamentar). Item 6) Homologação 
das defesas de Mestrado e Doutorado (abril e maio): foram homologadas as defesas de Paula 
Araujo Catelani (05/04), Leonardo Bernardo C. da Silva (24/04), Sara Lopes de Sousa Winter 
(08/05) - Doutorado, e Mariana Aparecida de Almeida (26/04), Giovanni Torres Vargas (02/05) 
- Mestrado; Item 7) Análise do pedido de marcação de defesa da aluna Evelyn Raposo para o 
dia 10 de julho de 2018, com indicação de pré-banca (Profa. Ana Cristina Petry). Após 
deliberação, o pedido de defesa da discente Evelyn foi aprovada por este CD. Sem mais itens 
para deliberar, o Professor Fabio Di Dario 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. _______________________________________________ 


