Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
Mestrado em Engenharia Ambiental Modalidade Profissional
Resumo da Reunião do Colegiado PPEA
Local: Núcleo de Pesquisa – Campus
Macaé

Data: 18 de setembro de 2018

Início: 13:12
Término: 14:30
Participantes: Angélica, Marcos, Maria Inês, Adriano, Helio, Júlio
Ausências Justificadas: Pinedo, Victor – férias, Manildo – defesa do Jan, Romeu – em
reunião na Prefeitura de Campos, José Augusto – em banca,
PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. Defesas da turma 2016
Foi reiterado o prazo final para defesa.
2. Solicitação da professora Angélica:
A profa. Angélica informou que o aceite para a publicação foi recebido ontem pela
mestranda, porém os resultados finais da pesquisa ainda não puderam ser obtidos devido
à falta de oportunidade de trabalhar nos laboratórios do Campus Centro, que se encontra
em período de férias escolares. Ela solicitou nova prorrogação, o que foi negado pelos
presentes, visto que não havia quorum deliberativo para reavaliar a determinação dada
anteriormente.
3. Aprovação do cronograma de reuniões
Não houve quorum para aprovação, mas o cronograma será enviado por e-mail para
quaisquer objeções, e caso não haja manifestação, será considerado aprovado.
4. Problemas de integração de sistemas entre os campi.
Os mestrandos da turma 2018 relataram dificuldades em utilizar as carteiras de
estudante no Campus Campos Centro, tanto para entrada, bem como para acesso ao
lanche e biblioteca. O diretor do Campus Macaé se comprometeu a entrar em
entendimento com o Campus Centro para sanar o problema. A listagem com nome e
matrícula da turma será encaminhada à Direção Geral do Campus Macaé pela Secretaria
Acadêmica do PPEA.
5. Dificuldade de contato com orientadores e prazos.
A turma 2018 também apresentou para o colegiado a dificuldade de contato de alguns
mestrandos com seus orientadores. Foi explicado que a obrigatoriedade das orientações
se dá a partir das apresentações do Colóquio e que o contato pode ser facilitado por meio
do aplicativo Whatsapp. Sobre o questionamento da alteração de prazos frente a
dificuldade apresentada, a coordenação informou que não a alteração, tendo em vista ser
a apresentação do Colóquio parte integrante das atividades da disciplina Seminário I,
planejadas e acordadas com total autonomia pelo docente responsável.
6. Bolsas
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O representante da Turma 2018 questionou se haverá alguma bolsa disponível em oferta.
Foi esclarecido que as últimas bolsas vieram de recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Extensão e Inovação e que o assunto deveria ser tratado posteriormente, com a presença
do Pró-reitor.
7. Solicitação do professor Romeu:
O professor questionou se um de seus orientandos poderia ser coorientado pela esposa.
O professor Augusto aconselhou que, por analogia à administração pública, haveria
vedação de parentesco por grau hierárquico, ou seja, não seria eticamente aconselhável.
6. Informes:
Circuito Tela Verde: a sala da videoconferência apresentará, nas quartas-feiras, filmes
ligados à questão ambiental em parceria com o curso Técnico em Meio Ambiente. O
“Espaço Tela Verde” será “inaugurado” durante a EXPOCIT
A egressa Tatiana Chaves de Souza solicitou à Coordenação do PPEA parceria com a
Coordenação Nacional de Monitoramento da Biodiversidade para dar suporte na
elaboração de roteiros e filmagens do ICMBIO. Rafael Costa (CUCA/UFRJ), também
egresso do PPEA, foi convidado para ajudar. A parceria é positiva pois o programa
precisa de parcerias para colocar conhecimento para a sociedade. A formalização será
por meio de ofício convite do ICMBIO para a Propei/Direção do Campus Macaé,
definido escopo das ações que necessitarão do envolvimento da Coordenação do PPEA.
Próxima reunião ordinária: 16.10 às 13h
v.g.m.l./ m.i.p.f.

