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As dez horas do dia treze de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, 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) apreciação das atas das reuniões de 
11/12/2015 e 16/12/2015; 2) Comunicações gerais; 3) Pedido de alteração de projeto de 
mestrado do aluno Orlando de Marques Vogelbacher; 4) Encaminhamento do pedido de 
aprovação de submissão de dissertação de Marcia Valéria Rodrigues Ferreira para a Pré 
Banca. Participaram desta reunião os professores: Ana Cristina Petry, como coordenadora, 
Marcos Paulo Figueiredo de Barros, Lísia Gestinari, os alunos, Orlando de Marques 
Vogelbacher, Mariana Sampaio Xavier (representante discente) e a assistente da secretaria 
Mírian de Oliveira Jovino da Silva. A Profa. Ana Petry deu início à reunião com a leitura 
da ata das reuniões dos dias 11 e 16/12/2015 respectivamente, ponto primeiro desta ata, 
aprovada por todos presentes, passando em seguida ao item 2): comunicou que já assinou o 
termo de outorga da FAPERJ referente ao projeto aprovado no Edital 12/2015 – Apoio 
emergencial para os Programas e Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu do Estado do Rio 
de Janeiro – 2015, que prevê o aporte de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao 
PPG-CiAC, sendo que este conselho deliberará, em momento oportuno, quais as 
prioridades de uso desses recursos. A profa. Ana Petry pediu que ficasse registrado em ata 
que seria importante reservar cerca de R$1.000,00 (mil reais) para a impressão de 
documentos no final do ano, quando os recursos são escassos. A Profa. Ana também 
comunicou que o aluno Allan Pirre Bonetti Pozzobon, orientado pelo Prof. Fabio, primeiro 
aluno bolsista do doutorado/PPG-CiAC a participar do PDSE/CAPES retornou ao país, e 
que sua bolsa CAPES no Programa já foi reativada, tendo sido publicado no site do 
PPG-CiAC uma matéria relatando sua experiência de meio ano na “California Academy of 
Sciences”, em San Francisco; informou também que a aluna Laíla Fadul Viana, orientada 
pela Profa. Tatiana Konno, conforme o acordado na reunião de 16/12/2015, encaminhou 
carta solicitando o trancamento de sua matrícula com o aval da sua orientadora, 
comprometendo-se com este CD de concluir sua dissertação em maio e defender em 
junho/2016; item 3) pedido de alteração no projeto de mestrado do aluno Orlando de 
Marques Vogelbacher: foi lida a carta redigida pelo Prof. Marcos Paulo, orientador do 
aluno, onde também solicita a inclusão do Prof. Rodrigo Nunes como co-orientador, 
colaborando para o resultado final do projeto, com uma abordagem na diversidade 
bacteriana do sedimento. Na carta, o Prof. Marcos informa que remoção de plantas 
aquáticas nos canais que drenam para a lagoa Imboassica comprometeram o delineamento 
inicial do projeto do aluno, sendo que o mesmo, inclusive, já havia realizado coletas 
anteriores a essas modificações. Um novo projeto foi apresentado, com enfoque 
experimental envolvendo atividades de invertebrados no sedimento e disponibilização de 



nutrientes na coluna d’dagua. Em carta, foi dito também que, por serem ensaios 
relativamente rápidos, a nova proposta é factível de ser realizada nos meses restantes do 
Mestrado do aluno. Após a leitura da carta para a comissão e explanação do aluno e 
justificativas do orientador Prof. Marcos Paulo, a mudança de seu projeto de mestrado foi 
aprovada por esta comissão. A Profa. Ana lembrou que 29/01/16 é o ultimo dia para os 
alunos entregarem o relatório anual. Sugeriu também que, conforme anos passados, nesse 
ano o relatório seja enviado para um docente avaliador, juntamente com um formulário de 
avaliação e com o projeto submetido na seleção de ingresso no programa. No caso do aluno 
Orlando, o mesmo submeterá um relatório contendo os resultados do projeto inicial, bem 
como o novo projeto aprovado pelo CD nesta data, para que o avaliador tome ciência da 
alteração do projeto, evitando assim prejuízos para o aluno. A Profa. Ana confirmou que na 
próxima sexta-feira, 15/01/2016 as 14:00hs, acontecerá a primeira defesa de mestrado da 
turma que ingressou em 2014, pela aluna Rachel de Moraes Ferreira, orientada pela Profa. 
Daniele Marques de Araujo Stapeldeldt. O último item desta pauta, item 4), trata da carta 
de encaminhamento de dissertação de Marcia Valéria Rodrigues Ferreira, feito pela Profa. 
Giuliana Franco Leal, onde os membros da banca são indicados, sendo sugerido como 
pré-banca o Prof. Gustavo Camargo, suplente interno. A orientadora propõe a defesa para 
16/03/2016, às 09:30hs, sendo a banca composta dos seguintes Professores: Giuliana F. 
Leal (orientadora); Augusto Eduardo Miranda Pinto (PPGEA/IFF/Macaé-membro externo); 
Alexandre Fernandes Corrêa, (UFRJ-membro interno); Sonia Barroso Brandão Soares 
(Direito-UFF-suplente externo) e Gustavo Arantes Camargo (UFRJ-suplente interno e 
pré-banca). Comunicou também que todos tem disponibilidade para a data proposta, sendo 
esta composição aprovada pelo CD, bem como a indicação do Prof. Gustavo para a 
pré-banca. 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 11 horas e 30 minutos e eu, Mírian de Oliveira Jovino da Silva lavrei a 
presente ata, que vai por mim assinada e pela coordenadora em exercício, Profa. Ana 
Cristina Petry.______________________________________________________________ 

 


