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As dez horas do dia quinze de fevereiro 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) Aprovação da ata da última reunião; 
2) Informes gerais; 3) Apreciação da inscrição de Josué Marcelo Almeida Silva para a 
seleção de Doutorado; 4) Apreciação de substituição de membro suplente da banca de 
Mestrado de Marcia Valeria Rodrigues Ferreira; 5) Apreciação da banca avaliadora da 
defesa de mestrado da aluna Fabiana Daniela Mendonça prevista para quinze de abril do 
corrente ano e indicação do suplente interno para atuar na pré-banca; 6) Aproveitamento de 
disciplina cursada em outro programa por Larissa Cristina Duarte Correa; 7) 
Encaminhamento de relatórios anuais dos mestrandos e doutorandos; 8) Abertura do Edital 
de bolsas Funemac; 9) Alteração na composição da representação discente. A reunião foi 
presidida pela professora Ana Petry e secretariada pela Assistente de Administração, Mírian 
de Oliveira Jovino da Silva e contou com a participação dos seguintes membros da 
comissão deliberativa: os professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Gustavo Arantes 
Camargo, Lísia Gestinari e Angélica Ribeiro Soares, a representante discente Mariana 
Sampaio Xavier, além do professor Felipe Mesquita de Vasconcellos e do Sr. Josué 
Marcelo de Almeida Silva. A Professora Ana Petry deu início à reunião com a leitura da ata 
da reunião do dia treze de janeiro do corrente ano, que foi aprovada por todos presentes. 
Comunicou também que no dia seguinte se iniciaria a seleção de Mestrado, sendo 
conduzida pela Comissão de Seleção formada pelos professores Lisia Gestinari, Natalia 
Feitosa, Mauricio Mussi Molisani, Michael Mincarone e Thaddeus Blanchette, como 
titulares. Passando ao próximo item da pauta, a Professora Ana informou que o candidato a 
doutorado Josué Marcelo Almeida Silva não apresentou a declaração de conclusão do 
mestrado quando de sua inscrição e, considerando as condições especiais de ingresso 
previstas no edital de seleção, caberia à esta Comissão Deliberativa apreciar sua inscrição 
no processo seletivo. Josué informou que sua defesa de mestrado deverá ocorrer até o 
ultimo dia do mês de março e que a declaração de defesa não foi apresentada na inscrição 
do processo seletivo porque ainda não havia ocorrido sua qualificação. Após deliberação, a 
comissão homologou a inscrição do interessado por quatro votos a favor. A pedido da 
Professora Giuliana Franco Leal, orientadora da discente Marcia Ferreira, foi aprovada a 
substituição da Professora Sonia Barroso pela Professora Fabiane Manhães Maciel, do 
Departamento de Direito da UFF, como membro suplente externo da banca de mestrado. 
Também foi aprovada a composição da banca da defesa da aluna Fabiana Daniela 
Mendonça, com data prevista para quinze de abril do corrente ano, mediante alteração do 
presidente da banca que deve necessariamente ser o orientador, e a indicação do membro 
suplente interno, o Prof. Mauricio Mussi Molisani para atuar como pré-banca. Foi aprovada 



a solicitação da aluna Larissa Cristina Duarte Corrêa de aproveitamento de três créditos de 
disciplina cursada no PPGE (Programa de Pós Graduação em Ecologia da UFRJ). Quanto 
ao encaminhamento dos Relatórios Anuais acompanhados dos pré-projetos e das fichas de 
avaliação, todos os alunos entregaram o primeiro documento na secretaria no prazo 
estabelecido. Com a supervisão das professoras Lisia Gestinari e Ana Petry, os mesmos 
seguirão para avaliadores. Essas professoras sugeriram que que para o doutorado os 
avaliadores a serem consultados seriam os mesmos do ano anterior, de forma a permitir um 
melhor acompanhamento de cada aluno, o que foi aprovado em unanimidade. A Professora 
Ana informou que o Edital de Bolsas Funemac foi lançado nesta data, e que o processo de 
submissão de propostas permanece vigente até o dia vinte seis do corrente mês, sendo que 
cada programa de Pós-Graduação senso estrito da UFRJ-Macaé pode requisitar duas bolsas 
de Mestrado e uma de Doutorado. Em relação à alteração da composição da representação 
discente, a aluna Mariana Sampaio Xavier informou que está deixando essa posição em 
virtude da finalização de sua dissertação e conclusão do mestrado em breve. A discente 
também entregou uma carta apresentando o pedido, indicando os discentes Maria Silvina 
Bevilacqua (Doutorado) e Victor Ferrão (Mestrado) como representantes titular e suplente, 
respectivamente, dos discentes. A Professora Ana agradeceu pelo papel desempenhado pela 
representante discente em praticamente dois anos de atuação. A Professora Ana Cristina 
Petry deu a reunião por encerrada às 12 horas e 30 minutos e eu, Mírian de Oliveira Jovino 
da Silva, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pela vice-coordenadora, Ana 
Cristina Petry.______________________________________________________________ 

 


