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As dez horas e quinze minutos do dia onze de novembro 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 pela vice-coordenadora, professora 
Ana Cristina Petry, para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Comunicações gerais; 
2) Aprovação da composição das bancas dos processos seletivos de 2016; 3) Indicação de 
representante discente no CEPEGuinho; 4) Recredenciamento do professor Carlos Logullo; 
5) Apreciação do pedido de defesa de dissertação da aluna Rannyele P. Ribeiro, orientanda 
da professora Christine Ruta; 6) Solicitação de inclusão de coorientação e mudança de 
projeto de dissertação do aluno Fabrício Cruz, orientando do professor Aricelso 
LimaVerde. A reunião foi presidida pela professora Ana Petry e secretariada pela técnica 
em assuntos educacionais, Marla Granados Belarmino. Contou ainda com a participação 
dos seguintes membros: os professores Pablo Rodrigues Gonçalves e Gustavo Arantes 
Camargo, a representante discente Mariana Sampaio Xavier e a aluna Roberta Ribeiro de 
Freita. A Profª. Ana Petry deu início à reunião, comunicando aos presentes a divulgação 
dos editais de seleção 2016 para o mestrado e para o doutorado no Diário Oficial, no dia 
trinta de outubro, e no Boletim da UFRJ, no dia cinco de novembro. Enfatizou ainda a 
necessidade de ampla divulgação dos editais, visando atrair candidatos. Prosseguiu sua fala, 
informando que haviam sido preparadas propostas de solicitação de bolsas para FAPERJ e 
que as mesmas só aguardavam uma oportunidade para serem enviadas. Informou a todos 
que uma bolsa de doutorado da CAPES foi concedida ao Programa pela reserva da PR2, 
tendo a mesma sido direcionada à aluna Dayana Veloso Pastor Andrade após deliberação 
da Comissão de Bolsas, obedecendo a ordem de classificação da seleção 2015. A 
vice-coordenadora comunicou também que a técnica Marla Granados Belarmino 
desempenhará o papel de representante do PPG-CiAC na Comissão de Orçamento do 
Campus. A técnica Marla explicou que esta Comissão já teve uma reunião, ocorrida no 
Polo Universitário, na qual a diretora do Campus, Profa. Arlene Gaspar, informou que a 
reitoria tem a intenção de fazer um levantamento dos gastos e necessidades de consumo da 
Universidade. Sendo assim, cada setor do Campus, em especial os cursos, terá que enviar 
uma planilha com previsão de itens de consumo pelos próximos três anos. A professora 
Ana Petry complementou a fala da técnica Marla, esclarecendo que, diante da necessidade 
imediata de envio dessa planilha à Direção do Campus, o levantamento da mesma foi feito 
pela técnica Marla, juntamente com ela, a vice-coordenadora do Programa. Após os 
comunicados gerais, a professora Ana Petry divulgou para apreciação e aprovação os 
nomes dos professores da Banca de Seleção do Mestrado 2016, sendo os titulares: Lisia 
Monica de Souza Gestinari, Maurício Mussi Molisani, Michael Maia Mincarone, Rodrigo 
Lemes Martins e Taddheus Blanchette. Já os suplentes, seriam as professoras Natalia 
Feitosa e Ana Petry. Todos os presentes aprovaram a composição da referida banca. 



Prosseguiu-se, então, à divulgação dos nomes dos professores responsáveis pela Banca de 
Seleção do Doutorado 2016, sendo os titulares: Alexandre Fernandes Corrêa, Carlos 
Logullo, Erica Caramaschi, Rodrigo Nunes da Fonseca e Tatiana U. P. Konno, e os 
suplentes: Angélica R. Soares e Pablo R. Gonçalves. Todos os presentes aprovaram a 
composição da referida banca de seleção de doutorado. O professor Pablo Gonçalves 
informou que, em reunião do CEPEGuinho, esclareceu-se que o PPG-CiAC possui 
autonomia para aprovar suas bancas de defesa no âmbito de sua Comissão Deliberativa. 
Informou ainda que o CEPEGuinho reúne-se uma vez por mês, em terça-feira, no turno da 
tarde, por volta de 13h30, e que no momento faz-se necessária uma representação discente 
no mesmo. A representante discente Mariana Sampaio ficou de comunicar mais uma vez 
essa solicitação aos alunos e em especial. A aluna Mariana aproveitou a fala para informar 
que os alunos estão interessados em realizar um evento ainda este ano (2015), solicitando 
recurso financeiro. A professora Ana Petry ficou de investigar a possibilidade de se 
conseguir esse recurso. Seguindo com os itens da pauta, a professora Ana Petry comunicou 
a solicitação de recredenciamento do Professor Carlos Logullo. Todos os presentes 
aprovaram a solicitação e decidiu-se que a inclusão do nome do referido professor na 
plataforma Sucupira ocorreria em março de 2015. O pedido de defesa de dissertação da 
aluna Rannyele para o dia 15 de dezembro foi apreciado e aprovado pelos presentes. 
Solicitou-se apenas que o documento de solicitação fosse refeito, buscando corrigi-lo, uma 
vez que o texto do assunto solicitava a defesa de “qualificação” e não “dissertação”. 
Analisou-se e aprovou-se a solicitação de inclusão da coorientação do professor Cid Pereira 
(UFRJ-Macaé) ao projeto de dissertação do aluno Fabrício Cruz. Quanto à solicitação de 
mudança de projeto de dissertação, encaminhada pelo orientador do referido aluno, 
decidiu-se que maiores esclarecimentos se faziam necessários, e que tal pedido seria 
apreciado na próxima reunião da Comissão que deveria contar com a presença do aluno 
Fabrício Cruz e de seu orientador Aricelso Lima Verde, mediante também o envio do novo 
Projeto ao Programa até o dia 02 de dezembro. Finalizadas as discussões quanto aos itens 
de pauta definidos na convocação da reunião, a vice-coordenadora do PPG-CiAC, 
Professora Ana Cristina Petry deu a reunião por encerrada às 12 horas e 12 minutos e eu, 
Marla Granados Belarmino lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pela 
vice-coordenadora, Ana Cristina Petry.__________________________________________ 


