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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 12 de maio de 2018

Local: Núcleo de Pesquisa – Campus 
Macaé

Início: 14:15 h
Término: 17:07 h

Participantes: Alexandre Mioth, Jader Lugon, José Augusto, Luis Umbelino, Pinedo, 
Marcos Antônio, Maria Inês, Manildo, Diego Garcia, Simone Vasconcelos, Vicente de 

Paulo e Valdênia Lins

Ausências Justificadas: 
Augusto: em trânsito para congresso

Pinedo: consulta médica
Romeu: se prontificou a participar por Skype, mas não houve sucesso na conexão

Victor: em reunião no Campus Cabo Frio

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. Processo Seletivo
A prova realizada no dia 10 de junho apresentou alto absenteísmo: de 83 candidatos x 36 
faltosos.  A Profa.  Simone destacou que  índices  mais  elevados  ocorreram em outros 
processos seletivos que aconteceram no mesmo período, fato atribuído aos adiamentos 
necessários em função da conjuntura regional/nacional. Foi informado que o gabarito 
preliminar  saiu  com  uma  questão  anulada  por  erro  material.  De  acordo  com  o 
cronograma, o dia para recurso é 12 de junho, com divulgação em 18 de junho.

2. SRHidro
O evento terá como tema: Soluções inovadoras e gestão das águas e território.
Sobre  o  formato  dos  trabalhos  para  o  SRHidro:  foi  pedida  opinião  do  Diego, 
representante  discente  da  turma  2016,  que  disse  ser  interessante  ter  trabalhos 
simplificados.  Foi  questionado se o resumo simples  seria  atrativo  suficiente  para  os 
mestrandos. O colegiado definiu que os trabalhos serão resumos simples e o  comitê 
científico definirá se o mesmo será feito em formato de  banner ou apresentação 
oral. Manildo sugeriu que o resumo pode ser um pouco maior, de 2300 caracteres, no 
máximo.  Inês  informou que o ISSN do evento,  que  estava  vinculado ao  CD-ROM, 
precisa ser revalidado para as publicações no site. A questão sobre solicitação de novo 
ISSN vai ser consultada à editora pela Pró-reitoria. Professor Vicente se prontificou a 
fazer a solicitação do registro.
Datas: o evento acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. Data limite para envio dos  
resumos: 30 de setembro. Data para divulgação de trabalhos aprovados: 16de outubro, 
juntamente com a programação completa.
Linhas temáticas:
1. Metodologia e tecnologias inovadores para gestão de bacias hidrográficas
2. Gestão costeira integrada à gestão de recursos hídricos
3. Saúde, ambiente e gestão integrada das águas
4. Energias renováveis e recursos hídricos
5. Gestão participativa das águas
No Fórum Ambiental Alberto Ribeiro Lamego será composta uma mesa redonda, para 
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qual serão convidados representantes de CBHs, com foco no Comitê e Consórcio Lagos 
São João). Sugeriu-se o Dr. Luiz Firmino para coordenação.
Os minicursos terão duração de 4 ou 8h. Propostas:
Tecnologia aplicada à gestão de recursos hídricos:  Vicente,  Jáder e representante do 
SAEG, a definir (4h)
Sustentabilidade de bacias hidrográficas: Manildo, Inês e Jefferson (a confirmar) (4h)
Geotecnologias e fontes de dados ambientais para gestão de bacias hidrográficas: José 
Augusto (carga horária e oferta a confirmar). 

3. Participação de mestrandos em congressos institucionais.
Vicente  destacou  a  importância  da  participação,  para  integração  com  os  outros 
programas.  Ficou definido  que  a  participação  do CONPG,  ficará  a  critério  de  cada 
programa.  Inês  solicitou  que  a  redação do termo de  compromisso  de  bolsista  fosse 
verificada para checar se o compromisso de participar em eventos institucionais consta 
no  documento  de  forma  clara.  Foi  sugerido  que  haja  sanção  sobre  aquele  que  não 
apresentar, como, por exemplo, negar incentivo a produção acadêmica.
Simone  informou  que  regimento  único  dos  mestrados  está  sendo  elaborado  e  será 
passado posteriormente, observando as particularidades de cada programa.

4. Modelos para qualificação
Questionamento sobre a necessidade ou não do abstract para o relatório de qualificação. 
Ficou  decidido  que  o  modelo  aprovado  será  mantido  com  abstract.  As  normas  de 
qualificação serão postadas no portal do PPEA e as de dissertação serão encaminhadas 
para publicação de portaria.

5. Informe sobre diagramação do livro Gestão Ecossistêmica
Não há pendências para o livro. Amanda voltou de férias na segunda e irá trabalhar na 
diagramação.  Cláudia  sugeriu  assinatura  das  sessões  temáticas,  foi  aceito.  Jader 
questionou  se  o  DOI  pode  ser  solicitado  para  cada  capítulo.  Vicente  disse  que  irá 
conversar com Cláudia e ver a possibilidade.

6. Informes sobre a Capes
Simone fez uma apresentação comparativa das avaliações da Capes, atualizando até o 
momento. Foi observada um elevado número de publicações do PPEA em periódicos de 
classificação B5, onde a maioria se refere ao Boletim do Observatório. Simone disse que 
a tendência é que a Capes passe a considerar na avaliação periódicos com classificações 
maiores que B2. Ela informou que a falta de detalhamento na última avaliação da Capes 
dificulta  os  programas  conhecerem  suas  deficiências,  mas  apresentou  algumas 
tendências que o órgão deve seguir nas próximas avaliações.
O professor  Vicente  aconselhou  os  professores  a  buscar  publicações  mais  robustas, 
unindo os projetos de pesquisa e disse que o Confict é uma boa oportunidade de se 
conhecer todos os trabalhos em andamento e firmar parcerias.
Manildo sugeriu que seja feita uma prospecção de boas revistas para publicação.
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Vicente disse que precisa ser traçada estratégias de publicação para discentes e docentes, 
uma vez que os discentes precisam de publicações com respostas rápidas para ficarem 
aptos a concluir o mestrado. Sugeriu que se identifique na Rede Federal os periódicos 
onde possam ser inseridos os trabalhos com um tempo de espera adequado. Lembrou 
que existe um edital para tradução de artigos e solicitou que os pedidos de tradução 
sejam enviados com cópia para seu e-mail.
Como encaminhamento,  o  Colegiado  determinou  que  na  próxima  reunião,  que  será 
presencial  no  Confict,  todos  devem  indicar  periódicos  para  publicação  conjunta, 
integrando os trabalhos.
Simone  falou  que  algumas  revistas  internacionais  respondem  mais  rápido  que  as 
nacionais. Ela disse que no Saeg, o processo de publicação é feito via documento online, 
onde todos podem identificar  o  esforço e  andamento  para publicação dos  trabalhos. 
Sugeriu que o PPEA siga essa metodologia.

7. Normas para aluno especial
A professora Simone solicitará a Roberta Arantes que envie o formulário padrão para o 
caso de aluno especial.

8. Avaliadores para Viva Ciência
O professo Marcos voluntariou-se para ser avaliador do projeto da Prefeitura de Campos 
dos Goytacazes e a Profa. Maria Inês também (mas só poderá avaliar um projeto), a 
pedido do professor Romeu.

9. Outros
9.1. Manildo questionou se um artigo publicado que não faz parte do projeto,  conta 
como publicação para a dissertação.
Inês informou que regimentalmente a publicação deve compor o trabalho de dissertação. 
Caso  contrário,  não  é  permitido  porque  o  relatório  que  é  enviado  deve  conter  a 
informação de ser o artigo relacionado ou não ao trabalho final.
9.2. Simone  deu  informe  sobre  o  Encontro  de  Modelagem  Computacional,  a  ser 
realizado em Búzios, no Hotel Atlântico de 8 a 11 de outubro. Inscrições de trabalho até 
16 de julho.
9.3. Será lançado vagas para professor voluntário. Não há pagamento, apenas diárias e 
participação em evento.

Próxima reunião ordinária: presencial, dia 28 de Junho no CONPG, horário a definir

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


