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Às dez horas e vinte minutos do dia treze de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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) Solicitação de 
Qualificação por Contribuição Científica Autoral de Mérito Reconhecido (Paula Araújo 
Catelani); 3) Pedido de Estágio Docência da aluna Paula Araújo Catelani; 4) Prorrogação de 
Qualificação de Doutorado dos alunos Hudson de Macedo Lemos, Luís Eduardo Guerra 
Domingos Nogueira, Evelyn Raposo da Silva e Sara Lopes de Sousa Winter; 5) Inclusão de 
co-orientação da aluna Sara Lopes de Sousa Winter; 6) Solicitação de redação da dissertação 
em língua espanhola; 7) Adesão ao “Programa de Qualificação Institucional” da UFRJ 
(PQI/UFRJ); 8) Homologação da Defesa de Dissertação do aluno Felipe Antunes de Oliveira; 
9) PROAP 2017; 10) Credenciamento/Recredenciamento. A reunião foi presidida pelo 
Professor Fabio Di Dario e secretariada pelo funcionário do PPG-CiAC Fernando Sampaio da 
Fonseca e Silva. Contou ainda com a participação dos seguintes membros da Comissão 
Deliberativa do PPG-CiAC: as professoras Lísia Mônica de Souza Gestinari, Angélica Ribeiro 
Soares, Tatiana Ungaretti Paleo Konno e Cintia Monteiro de Barros. Participaram ainda os 
representantes discentes nesta CD, Enoque Gonçalves Ribeiro e Stephane Gomes Batista 
Paula, além da funcionária Mirian de Oliveira Jovino da Silva. O Prof. Fabio iniciou a reunião 
com o primeiro item, Comunicados gerais: não havendo nada de relevante, prosseguiu para o 
segundo item da pauta, que tratou da qualificação por contribuição científica autoral de mérito 
reconhecido da aluna Paula Catelani. O Prof. Fabio leu a carta emitida por Paula, onde a 
qualificação de Doutorado por esta modalidade era requisitada em conformidade com normas 
estabelecidas no Programa, sendo também apresentados os dois artigos indicados pela 
discente como aqueles que atendiam os pré-requisitos para a Qualificação. Após deliberação 
e análise dos artigos científicos, o pedido de Qualificação por Contribuição Autoral da 
discente Paula Araújo Catelani foi aprovado por esta CD. O terceiro item da pauta tratou do 
pedido de estágio docência da aluna Paula Catelani. O Prof. Fabio leu o pedido em carta da 
discente, sendo também avaliada sua proposta de atuação na disciplina em conformidade 
com documento assinado por seu responsável, o Prof. Michael Mincarone. Após deliberação, 
esse pedido também foi aprovado por esta CD. O item quatro da pauta tratou da prorrogação 
de qualificação de Doutorado dos discentes Hudson Lemos, Luís Eduardo Guerra, Evelyn 
Raposo e Sara Winter. O Prof. Fabio leu a carta do aluno Hudson, sendo seu pedido de 
prorrogação aprovado por esta CD até o dia 15 de outubro. A discente Evelyn, por sua vez, 
pediu prorrogação de defesa de Doutorado por seis meses, ficando sua qualificação também 
prorrogada no caso de deliberação favorável ao seu pedido de prorrogação defesa. Junto ao 
pedido em carta enviado pela discente, assinada também por seu orientador (Michael 
Mincarone), Evelyn apresentou exame médico assinado por profissional reconhecido na área 
indicando a necessidade de procedimentos cirúrgicos que implicam em ausência parcial de 
suas atividades trabalhistas e estudantis por tempo adequado. Após deliberação e julgamento 



da pertinência dos documentos apresentados, esta CD foi unanimemente favorável à 
aprovação do pedido de prorrogação de defesa (prazo máximo: 30 de setembro de 2018) e 
concomitante aprovação de prorrogação do prazo de qualificação em conformidade com o 
Regulamento do PPG-CiAC. O Prof. Fabio deu prosseguimento a este item de pauta, lendo 
carta da discente Sara Winter requisitando prorrogação de defesa de qualificação de 
Doutorado por um mês. Após deliberação por esta CD, os argumentos apresentados pela 
discente não foram considerados como sendo suficientemente adequados para justificar tal 
pedido de prorrogação, sendo o pedido da discente Sara Winter indeferido por maioria (uma 
abstenção). Por último, o Prof. Fabio leu a carta enviada pelo discente Luís Eduardo Guerra, 
requisitando prorrogação de defesa de qualificação e sua realização por mecanismos de 
videoconferência, justificado pelo fato do aluno estar em Estágio Internacional (PDSE) na 
República Tcheca. Após deliberação, esta CD aprovou por unanimidade tanto a prorrogação 
de defesa de qualificação de Luis Eduardo (prazo máximo: 15 de outubro) quanto a realização 
deste exame por videoconferência. O quinto item da pauta tratou da inclusão de co-orientação 
da aluna Sara Winter, que passaria a ser co-orientada pela Profa. Dra. Lana da Silva 
Sylvestre (Departamento de Botânica-IB, UFRJ). O Prof. Fabio leu a carta apresentada pela 
discente e sua orientadora, Profa. Tatiana Konno, sendo aprovada por esta CD. O sexto item 
da pauta tratou da solicitação de redação de Dissertação em língua espanhola, enviado pela 
discente Gina Alejandra Huérfano Agulilar e por sua orientadora, a Profa. Laísa Maria Freire 
dos Santos. Após deliberação, o CD do PPG-CiAC aprovou este pedido por unanimidade, 
ressaltando que esta ação é fundamental no contexto de maior internacionalização do 
Programa. O sétimo item da pauta tratou do Programa de Qualificação Institucional da UFRJ 
(PQI/UFRJ). O Prof. Fabio informou os Conselheiros e Conselheiras sobre a implantação 
desta ação pela reitoria da UFRJ, ficando de tirar algumas dúvidas sobre a forma de 
destinação de recursos oriundos deste Programa ao PPG-CiAC junto à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa (PR2) da UFRJ. O oitavo item da pauta tratou da homologação da 
defesa de dissertação de Felipe Antunes, discente de Mestrado. A defesa foi homologada por 
esta CD. O nono item da pauta tratou da distribuição dos recursos do PROAP 2017, mais 
especificamente sendo discutida a forma de distribuição desses recursos nos próximos anos, 
sendo também requisitada uma avaliação do processo de distribuição de diárias em 2017, a 
partir de demanda de esclarecimentos colocada pelos representantes discentes. A proposta 
dada pelos alunos seria que as diárias tivessem o mesmo valor para todos os alunos, 
independente da quantidade de dias pedidos ou aprovados. Após esclarecimentos, o Prof. 
Fabio sugeriu que essa discussão seja realizada na próxima chamada, em 2018, sugestão 
que foi aceita por todos. Além disso, o Prof. Fabio ressaltou que esta CD está aberta para 
sugestões e discussões sobre qualquer divisão de recursos, sendo também estimulada a 
participação de discentes, não apenas os representantes na CD, em reuniões futuras onde 
assuntos relacionados à distribuição de recursos forem discutidos. O décimo item da pauta 
tratou do recredenciamento e novos credenciamentos de docentes no PPG-CiAC. Foram 
discutidos e acertados alguns pontos, relacionados ao período de inscrição dos pedidos e a 
metodologia de avaliação por banca externa. Após deliberação, foi decidido que a chamada 
terá início no dia 14 de setembro, terminando em 18 de outubro de 2017. As solicitações 
deverão ser encaminhadas ao coordenador do PPG-CiAC, sendo entregues fisicamente na 
secretaria do programa ou por e-mail (ppgciac@nupem.ufrj.br) impreterivelmente no período 
indicado acima. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na 
convocação da reunião, o Professor Fabio Di Dario deu a reunião por encerrada às 12 horas e 
quarenta e três minutos e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva lavrei a presente ata, 
que vai por mim assinada e pelo coordenador, Prof. Fabio Di 
Dario______________________________________________________________________ 


