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Às nove horas de oito de setembro 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 pelo coordenador, Professor 
Fabio Di Dario, para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Comunicados 
Gerais; 2) Cancelamento de matricula de discente; 3) Aproveitamento de disciplina 
externa da discente Paula Catelani; 4) Inclusão da Profa. Juliana Tomaz Pacheco 
Latini como co-orientadora da dissertação da discente Marta Maciel Dudus; 5) 
Deliberação sobre documento de Estágio Docência; 6) Alteração no regulamento 
do PPGCiAC em função de parecer do CEPG; 7) Utilização dos recursos PROAP; 
8) Deliberação sobre possível mudança na composição do CD do campus 
UFRJ-Macaé. A reunião foi presidida pelo professor Fabio Di Dario e secretariada 
pela funcionária do PPG-CiAC, Mírian de Oliveira Jovino da Silva. Contou ainda 
com a participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: os professores Pablo 
Rodrigues Gonçalves, Gustavo Arantes Camargo, Ana Cristina Petry, Lísia Mônica 
de Souza Gestinari, membros do CD, além dos professores Rodrigo Lemes e 
Cíntia Monteiro de Barros, e o aluno de doutorado Rafael Arêas Vargas e Silvina 
Maria Bevilacqua, esta última, representante discente. O prof. Fabio Di Dario 
iniciou a reunião com o item 1), comunicados gerais, informando que não havia 
grandes novidades no momento, partindo para a discussão dos outros pontos de 
pauta, de conteúdo mais extenso. Item 2), cancelamento de matrícula do discente 
Rafael Arêas Vargas: o prof. Fabio Di Dario fez a leitura da carta do aluno, que 
solicitou o cancelamento da sua matricula no doutorado expondo os motivos que o 
levaram a tal decisão, que incluem sua matrícula na graduação em Medicina/UFRJ 
e problemas com o desenvolvimento do estudo. Após a exposição da situação pelo 
aluno e pela orientadora (Cíntia M. Barros), e discussão com os demais presentes, 
o CD requisitou ao aluno Rafael A. Vargas que considerasse a possibilidade de 
trancamento de matricula, e não seu cancelamento, ficando a decisão final para ser 
deliberada na próxima reunião deste CD. Item 3), aproveitamento de disciplina 
externa da discente Paula A. Catelani: o prof. Fabio Di Dario leu declaração 



comprovando que a aluna cursou a disciplina “Ecologia de Peixes”, ministrada pela 
Profa. Érica Pellegrini Caramaschi, obtendo conceito A, carga horaria de 60hs com 
4 créditos, no PPG-Ecologia/UFRJ, em 2012. O pedido da discente foi aprovado 
pelo CD, mas o coordenador do PPG-CiAC ficou de entrar em contato com a aluna 
e orientadora para discutir como se dará o aproveitamento total da carga horária de 
seu mestrado no doutorado, tendo em vista o aproveitamento máximo de 270 
horas em disciplinas do mestrado no doutorado previsto no novo regimento do 
PPG-CiAC que está sendo deliberado pelo CEPG/UFRJ. Item 4), inclusão da 
Profa. Juliana Tomaz Pacheco Latini (curso de Farmácia, UFRJ-Macaé) como 
co-orientadora da dissertação da aluna Marta Maciel Dudus: após leitura da carta 
da Profa. Kátia Calvi Lenzi de Almeida, orientadora da discente, indicando claro 
envolvimento da Profa. Juliana com o estudo, o CD aprovou o pedido de 
co-orientação. Item 5), deliberação sobre o documento de Estágio em Docência: 
conforme relatado pelo prof. Fabio Di Dario, o documento com as normas do 
Estágio em Docência do PPG-CiAC foi elaborado e discutido por e-mail a partir da 
proposta inicial dos Profs. Gustavo Arantes Camargo e Lísia Gestinari, elaborado 
em conjunto com a discente Maria Silvina Bevilacqua. Após leitura do documento 
final em reunião, o CD aprovou as normas para o Estágio em Docência, que 
deverão ser imediatamente divulgadas por e-mail e no site do PPG-CiAC para todo 
o corpo social do Programa. Item 6), alteração no novo Regulamento do PPG-CiAC 
em função de parecer da Câmara de Legislação e Normas do CEPG: todas as 
alterações sugeridas no parecer dado por comissão específica do CEPG no novo 
Regulamento do PPG-CiAC foram feitas e aprovadas por esse CD, ficando o 
processo para ser imediatamente re-enviado ao CEPG através do protocolo do 
NUPEM/UFRJ. Item 7), utilização dos recursos PROAP: o prof. Fabio Di Dario 
informou que, de acordo com informação da PR2, estão disponíveis R$ 20.401,60 
para o PPG-CiAC através do PROAP, com a possibilidade de recursos adicionais a 
serem liberados pela CAPES nos próximos meses. Tendo em vista a urgência no 
andamento dos processos referentes à utilização desses recursos e a necessidade 
de investimento nos projetos desenvolvidos no PPG-CiAC, após discussão, foi 
decidido por unanimidade que seria lançada uma chamada emergencial para 
utilização dos recursos PROAP como auxílio financeiro para os alunos 
regularmente matriculados no Programa, em conformidade com as normas e 
diretrizes da PR2/UFRJ para utilização desses recursos. Item 8), deliberação sobre 
possível mudança na composição do CD do campus UFRJ-Macaé, a partir do 
pedido da coordenação da Especialização em Humanidades/UFRJ-Macaé. Após 
consulta ao corpo social do PPG-CiAC feita através dos representantes do CD e 
ampla discussão em reunião, deliberou-se que o PPG-CiAC não apoiará o pedido 
de inclusão de assento nato no CD do campus UFRJ-Macaé à Especialização em 



Humanidades. Essa decisão foi tomada a partir de votação dos membros do CD, 
sendo aprovada por maioria, com a abstenção do Prof. Gustavo Arantes Camargo. 
Como últimos informes, prof. Pablo Gonçalves informou que a Revista Visão Sócio 
Ambiental, que possui tiragem bimestral, estará oferecendo em 2017 espaço para 
publicações de textos produzidos no âmbito do PPG-CiAC. Em princípio, o espaço 
seria de aproximadamente uma coluna, com 2 laudas, com investimento do 
Programa no total de R$ 1200,00 no ano. A opinião do prof. Pablo é que essa seria 
uma boa oportunidade para os alunos produzirem textos pertinentes ao Programa, 
divulgando seus estudos em Macaé e região. O prof. Fabio Di Dario sugeriu que os 
representantes discentes (Maria Silvina Bevilacqua e Victor Ferrão) consultassem 
os demais alunos do PPG-CiAC para avaliar a opinião do corpo discente do 
Programa, ficando a decisão sobre essa questão para ser tomada em uma próxima 
reunião. Por último, os profs. Rodrigo Lemes e Gustavo Camargo comentaram 
sobre a provável data de defesa a aluna Rachel Tavares Salles, explicando que o 
estudo da aluna está bem adiantado e que nesta semana a dissertação será 
enviada para análise da pré-banca, com defesa prevista para até o final de outubro. 
Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da 
reunião, o Prof. 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._________________________________ 

 


