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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 13 de março de 2018

Local: Secretaria PPEA e Webconference Início: 14:08 h
Término: 16:15 h

Participantes: Augusto Pinto, Diego Fernandes, Hélio Jr., Jader Lugon, José Augusto, 
Luis Umbelino, Pinedo, Marcos Antônio, Maria Inês, Manildo e Valdênia Lins

Ausências Justificadas: 
Romeu: reunião no MEC; Vicente: em Brasília (enviou posicionamentos por e-mail); 

Victor: em reunião da Reditec

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. Edital processo seletivo
Maria Inês informou que fez alterações no edital, que foi encaminhado por  e-mail. As 
alterações se referem a cotas do processo seletivo. A DPG informou que o texto estará 
presente nos demais editais de seleção do IFF. Inês informou a alteração do formulário, 
que continha apenas opção negro, englobando os pretos e pardos, a alteração proposta 
apresenta opções preto e pardo. Foi observado erro material no capítulo 4ª, inciso IV. A 
alteração foi encaminhada ad referendum a Simone. O colegiado concordou com esta 
alteração do inciso. As demais alterações foram: renumeração dos artigos e inclusão de 
livros sugeridos para a bibliografia. Pinedo sugeriu alteração à menção do Boletim do 
Observatório. O boletim foi suprimido do edital. O livro de Latouche foi suprimido da 
bibliografia,  bem como outros livros considerados muito específicos para o processo 
seletivo.
2. Edital credenciamento docente (novo) 
O novo edital prevê 2 vagas para complementação das vagas não preenchidas no Edital 
230, de 15 de dezembro de 2017. Em função da necessidade de renovação do quadro de 
docentes permanentes pela perspectiva de saída de docentes a se aposentar e de docentes 
que poderão vira a ser compartilhados com o Doutorado Profissional, se aprovado o 
APCN da CAPES, a Pró-reitoria propôs ao Colegiado ampliar a oferta de vagas e retirar 
os  critérios  eliminatórios.  O  Prof.  Augusto  discordou  da  ausência  de  critério 
eliminatório. Ele ponderou que o critério eliminatório favorece os professores que já 
estão  atuando  no  programa.  Hélio  discordou  quanto  à  manutenção  do  critério 
eliminatório,  pois  correríamos  o  risco  de  novamente  não  preenchermos  as  vagas 
ofertadas.  Inês  informou  que  alguns  critérios  foram  alterados  em  relação  ao  edital 
anterior.  Ela  propôs  votação  sobre  as  seguintes  opções:  1  opção:  sem  critério 
eliminatório; 2 opção: entrevista; 3 opção: baixar nota de corte. Após novas ponderações 
feitas via e-mail pelo Pró-reitor, foi aprovada a proposta 1. Relativamente ao número de 
vagas, o prof. Augusto sugeriu deixar o Edital para depois do resultado do doutorado, 
quando seria definida a posição do professor Jader enquanto docente do PPEA. Um 
novo  cronograma  seria  refeito  com  datas  a  partir  de  maio.  Acatando  ainda  as 
ponderações do Pró-reitor, após consulta via e-mail ao grupo, foi mantido o cronograma 
original, com publicação do Edital ainda em março, ficando aberta a possibilidade de 
ampliação das vagas,  em função do número de candidatos selecionados para ingressar 
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no curso de Mestrado em Engenharia Ambiental no processo seletivo do PPEA  2018, 
em fase final de revisão, mediante decisão dos membros da Comissão de Seleção, a ser 
designada pela Pró-reitoria, ad referendum do Colegiado.
3. Redistribuição de orientação em função do credenciamento dos Drs. Augusto e 
Hélio como docentes permanentes
Foi alterada a planilha de orientações, incluindo os novos professores como orientadores 
principais. A coordenação solicitou que seja repassado até o final da próxima semana as 
temáticas dos discentes que foram postos em readequação temática.
4. Solicitação de coorientação do discente Fábio (Turma 2016) – currículo Lattes do 
coorientador indicado pelo Dr.  Romeu (Isaac José Antonio Luquetti  dos Santos 
-PEA/UFRJ, Pesquisador DT-2 CNPq) encaminhado para apreciação prévia
O colegiado deliberou que seguirá a aprovação ou não do orientador, que estava ausente 
da reunião.
5. Apreciação do pedido de revisão da nota de GEOECO do discente Luiz Otávio 
(Turma 2017)
O encaminhamento da coordenação é manter a reprovação, indeferindo a solicitação. 
Professor  Umbelino  se  colocou à  disposição  para  comentar  os  erros.  Prof.  Augusto 
ponderou que deve indeferir  diretamente.  O colegiado indeferiu determinando que o 
aluno curse a disciplina em 2018.2.
6. Pendências relativas ao preenchimento do Relatório Anual do PPEA à CAPES
A coordenadora solicitou CPFs dos coautores das produções do ano de 2017 em caráter 
de  urgência.  A  coordenação  informou  que  os  alunos  2017  serão  incluídos  nos 
macroprojetos conforme seu critério. Após feito, será enviado para que os professores 
atualizem  o  Lattes.  Ela  pediu  os  relatórios  técnicos  da  produção  de  2017  para 
atualização do site.
7. Normas para aluno especial (resolução/declaração) 
A coordenação informou que aguarda o modelo de formulário a ser enviado pela DPG 
para casos de alunos especiais.
8. Novos templates para documentos normativos PPEA
Ficou definido que os templates serão revisados e as contribuições serão recebidas até 
20 de abril por e-mail. Após a data, o professor José Augusto enviará arquivos em docx, 
odt e pdf para hospedagem no site. 
9. Resultado da prova de inglês
Todos que prestaram o exame foram aprovados.
10. Cronograma revisado das reuniões ordinárias do primeiro semestre de 2018 
Até a próxima reunião, a coordenação espera receber listagem das bancas do processo 
seletivo. Prof. Helio elaborará a questão de Inovação e profa. Inês e Jáder farão as outras 
questões. Cronograma de reuniões foi aprovado. 
11. Apoio à apresentação de trabalhos do 4º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis e 
8º Reunião de Estudos Ambientais de 21 a 23 de maio, em Porto Alegre (informe)
A Propei solicita que os docentes estimulem os alunos a apresentar o formulário de 
apoio  a  ida  aos  eventos,  sobretudo os  alunos do Mestrado.  Para  o  evento,  o  PPEA 
aprovou 4 banners e 1 apresentação oral.
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10. SRHIDRO 2018 
A conexão do professor Manildo apresentou problema técnico e não foi possível passar 
os informes sobre o evento. Serão encaminhados posteriormente via e-mail.
11. Informes
A secretaria informou sobre a aceitação de trabalhos impressos com ligeiras alterações.
Foi  exibido  o  modelo  padrão  para  a  capa  dura  dos  trabalhos,  elaborado  pelo 
programador visual do Campus, a fim de uniformizar as capas não descritas na norma 
em vigência.

Próxima reunião ordinária: 24 de abril, por Webconference, a confirmar em função da 
agenda do Pró-reitor.

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


