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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 30 de maio de 2017

Local: Sala do Nupern do campus Macaé
do IFFluminense

Início: 14 h
Término: 16 h

Participantes: Augusto Pinto, Jader, José Augusto, Marcos, Maria Inês, Manildo
Marcião, Sandra Oliveira e  Vicente.

Ausências Justificadas: 
1.Luis Felipe Umbelino (participando da 2a. Reunião do Plano de Manejo da RPPN

Caruara acompanhando as etapas do Plano, representando o Prof. Vicente); 
2. Luiz de Pinedo (em função de participação na XVII encontro Nacional da ANPUR,
que transcorreu durante toda a semana anterior e nesta data está ministrando aulas e

fazendo reposição de atividades no Campus Campos-Centro);
3. Victor Saraiva (em reunião de planejamento no Campus Cabo Frio)

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

A reunião teve início às 14h.

1- Informes e deliberações sobre o processo seletivo 2017:
Tivemos um total de 75 entre os 124 candidatos pagantes com comparecimento; os re-
cursos existentes estão sendo encaminhados aos responsáveis pelas questões conforme 
protocolados.
Foram confirmados os membros participantes, titulares e suplentes para as bancas de en-
trevistas de candidatos do Processo Seletivo 2017 a serem selecionados na primeira eta-
pa. 
Foi decidido fazer um adiamento do colegiado de 12/07, para data a ser marcada, para 
avaliação. PS: sugere-se a data de 05/07/17, durante o CONFICT-PG, se possível.

2-  Entrega de dissertações em CD (ponto solicitado pelo Coordenador da 
Biblioteca do Campus Macaé):

• Henrique solicitou ao Colegiado reavaliar acerca da possibilidade de recebimen-
to dos trabalhos de em mídia física. A Coordenadora do PPEA explanou sobre a 
conclusão da hospedagem e mostrou o processo de download das dissertações 
diretamente pelo website do PPEA, que prescindiria assim a entrega dos docu-
mentos em CD.

• Vicente falou sobre a avaliação da CAPES que é muito exigente em relação aos 
websites dos PPG. Henrique mostrou preocupação com a visibilidade desse ma-
terial no website e com o atendimento às solicitações que surgirem. Discutiu-se a
viabilidade do funcionamento desse processo de busca e da entrega não-física do
material digital. Ficou claro para o Henrique que esse sistema não prejudicará 
em nada o processamento na biblioteca. A seguir, Henrique fez demonstração da 
operação do sistema da biblioteca.

Por fim, ficou acordado que a biblioteca fará o download das dissertações do portal do 
PPEA, não sendo mais necessária a entrega do CD.
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3- Participação na chamada CAPES/ANA 16/2017:
Demonstraram interesse em participar Jader, J.Augusto, Augusto, Vicente Umbelino e 
Maria Inês. Jader falou sobre as instituições que podem participar. Debateu-se o assunto 
e sugeriu-se que fossem 3 instituições: UESP, USP e IFF. Deliberou-se sobre a impor-
tância das bolsas e a divisão Mestrado e Doutorado. Vicente colocou-se à disposição 
para cooperar.

4- Informes sobre termo de cooperação Fazenda Machadinha (IFF –RTID) – carac-
terização agroambiental e antropológica, UENF caracterização antropológica e INCRA 
redefinição dos limites do território – posteriormente será enviada a minuta. Foi solicita-
da anuência do Colegiado. Foi decidido que essa se dará mediante a apresentação poste-
rior da proposta.

5- Informes e sugestões sobre cooperação IFF/Espaço Cultural José Carlos 
Barcellos (conservação do acervo) e PMQ:
O Pró-Reitor informou que ainda não está marcada a visita.

6- Informes sobre solicitação de cooperação do PPEA com o LAGESOLOS/IGEO/
UFRJ:
A cooperação objetiva a parceria para um curso que será ministrado pelos professores
Gary  Brierley,  da  Universidade  de  Auckland  (Nova  Zelândia),  e  Kirstie  Fryirs,  da
Universidade  Maquaire  (Austrália),  concentrado  em  uma  semana  (com  trabalho  de
campo na bacia do Rio Macaé) no período de 11 a 16 de setembro de 2017, no Programa
de  Pós-Graduação  em Geografia  (PPGG)  da  UFRJ.  Os  professores  são  referências
mundiais em dinâmica fluvial, e estão dispostos a ministrar o curso como parte de seu
programa de curso completo, que pode ser consultado no site  www.riverstyles.com. A
proposta consiste na oferta de curso com outros programas de pós-graduação, valendo
créditos para os pós-graduandos inscritos em uma disciplina, e também que tenhamos a
parceria de instituições como a CPRM e a ANA, por exemplo.

O Pró-Reitor irá avaliar a possibilidade de apoiar com o transporte dos cursistas.

7 - Seminário sobre Ecotoxicologia:
Comentou-se sobre poder usar a marca Faperj. Foi solicitada a inclusão das datas (08, 
09 e 10/11) no calendário acadêmico. Estão sendo feitos contatos.
Ficou combinado que será enviado um resumo das providências para a Coordenação do
PPEA precisará tomar relativamente à divulgação.

8 - Redivisão das workstations dos pesquisadores do PPEA – a seguinte proposta da 
coordenação foi aprovada:

1. Jader/ Angélica (colaboradora)
2. Marcos/Augusto (colaborador)

http://www.riverstyles.com/
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3. Umbelino/Vicente
4. José Augusto/Romeu
5. Maria Inês/Helinho (colaborador)
6. Victor/Manildo
7. Pinedo / Professor Visitante
Serão providenciadas identificações de papel para afixar nas portas das  workstations,
enquanto não forem licitadas as placas metálicas.

9 - Informes sobre os projetos com a PMCG:
Dos dois projetos foram entregues, a saber:
- APA Lagoa de Cima – Plano de Manejo – L.F.Umbelino
- Aplicativo “Minha Cidade” - Rogério Atem
Será feita uma minuta de contrato com data prevista de início em julho e entrega final
dos produtos dezembro. 
Estão previstos:
- 4 entregas de produto/aferição/pagamento.

10  -  Livro  “Engenharia  e  Ciências  Ambientais:  contribuições  à  gestão
ecossistêmica”:
A princípio a Editora Essentia não está aceitando publicações extra-Edital. Para avaliar
junto ao Conselho se é possível a chancela do livro para publicação e hospedagem da
obra em pdf no seu website, a “boneca” do livro será encaminhada pela Coordenação do
PPEA ao Pró-reitor por e-mail.

11  - Ficou  decidido  que  as  atas  e  resumos  das  reuniões  do  colegiado  serão
disponibilizados no website do PPEA.

Próxima reunião: 13/06/2017 PRESENCIAL ÀS 10h NO CAMPUS MACAÉ

s.s.o./v.g.m.l./m.i.p.f. 


