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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 13 de setembro de 2017

Local: NUPERN Início: 14:15 h
Término: 16:40 h

Participantes: Diego Garcia, Eduardo Beline, Jader Lugon, Marcos Antônio, Maria Inês,
Valdênia Lins e Vicente de Paulo.

Ausências Justificadas: 
Augusto Pinto: em viagem para apresentação de artigos

Hélio: aula de campo 
Pinedo e Umbelino: em banca da aluna Gleiciane

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1- Definição de orientações para a turma 2017:
Os presentes definiram as orientações conforme discriminado na planilha a ser divulgada
aos mestrandos a partir de 21/09/2017, após validação dos docentes permanentes ausen-
tes e dos docentes convidados, por indicação da Pró-reitoria.

2- Solicitação de que os alunos devem responder ao formulário de avaliação do 
programa solicitada pela CAPES na data da defesa (no momento de reunião  e da 
banca para deliberação do resultado):
O  formulário  apresentado  na  reunião  será  mantido  como  está  e  os  alunos  deverão
entregá-lo respondido junto com as dissertações corrigidas.

3- Deliberação sobre a obrigação dos alunos atualizarem semestralmente o CV Lat-
tes para a matrícula e que devam imprimir o Lattes atualizado constando o mestra-
do para solicitar o diploma.:
Será feita uma resolução do Colegiado para determinar a obrigatoriedade supracitada.

4- Agenda de defesas de dissertação: 
Já defenderam: Daniela Mazieri, Elvio, Rachel, Ramiris, Sérgio e Gleiciane.
Alunos que defenderão em setembro: Jullie (13.09), Tainara (30.09), Luiza
Alunos que defenderão em outubro: Angelica, Iruam, Ricardo, Nathalie (02.10), Marcelo
Reis (04.10), Wilmar: até o final de outubro 
Alunos que defenderão em novembro: Ana Luiza, Daniela Berto
Sem previsão: Janaína
Houve uma sugestão de se adotar uma menção honrosa para os mestrandos que se desta-
carem por recomendação da banca. Sugestão a ser debatida posteriormente para estabele-
cimento de critérios
Os representantes de turma quiseram saber o tempo mínimo para defesa da dissertação 
após o ingresso no PPEA. Foi informado que regimentalmente são 18 meses.

5- Discussão sobre calendário de reuniões ordinárias do Colegiado do PPEA:
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As reuniões passarão a acontecer mensalmente às terças-feiras, no período da tarde. 
O cronograma de reuniões do primeiro semestre será elaborado pela Coordenação e 
enviado por e-mail aos docentes pela Secretaria de Apoio Acadêmico do PPEA para 
conhecimento e aprovação até 21/09/2017.

6- Solicitação da aluna Vanusa Rangel:
A solicitação foi indeferida por consenso e a aluna foi desvinculada do PPEA.

7- Inclusão de aluno especial na disciplina Produção e Fontes de Dados e Sistemas
de  Informações  Ambientais  em  2018.1:  Pedro  Araújo  Marinho  –  Mestrado  em
Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ. 
Foi aceita por unanimidade a solicitação de participação como mestrando externo na 
disciplina Produção e Fontes de Dados e Sistemas de Informações Ambientais, a ser 
ofertada pelo Prof. José Augusto F. Silva no primeiro semestre de 2018.

8 - Proposta IF Amapá:
Proposta indeferida. Aguardando Minter e Dinter da Capes.

9 - Projeto Prefeitura de Quissamã
Solicitação de monitoramento do nível da Lagoa Feia: o prof. Vicente se compromete a
fazer trabalho de avaliação e diagnóstico. Prefeitura indicará representante. A demanda
será atendida no projeto do mestrando Adolfo de Souza Ramos.

10 - Informes sobre a SECOTOX 2017 
Adiado para a próxima reunião,  quando teremos a presença dos profs. Manildo e/ou
Victor.

11 - Edital de bolsas para o mestrado
A previsão para lançamento do edital é até o final do mês de setembro e prevê 2 bolsas
para o PPEA até julho do ano que vem. O pró-reitor informou que  partir de agosto de
2018, a instituição não terá orçamento para continuar com as bolsas e que é necessário
buscar parceria para bancar os projetos.
O critério de seleção para o edital é a nota obtida no processo seletivo de ingresso e não
ter vínculo empregatício.
O  grupo  sugeriu  duas  alterações  no  edital:  a  primeira,  que  seja  previsto  um
ressarcimento  à  União  quando  o  bolsista  desistir  do  programa;  a  segunda,  que  seja
ofertada uma bolsa para cada turma (proposta dos representantes de turma presentes).

12 – Informes
12.1. O professor  Vicente informou que a data da avaliação quadrienal foi prorrogada
para o dia 20 de setembro. O PPEA precisa da nota 4 para que o IFF obtenha a permissão
para o doutorado.
12.2.  O professor Vicente  informou  ainda  sobre  o  Edital  Prof  Água  (da  Agência
Nacional de Águas): O Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana está em
articulação com o IFF e este com a  UENF e a , UFF para submissão, até dia 21 de
setembro, da proposta de adesão de novo polo na região Sudeste. A UFF e UENF já
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indicaram os professores. O IFF entraria com no mínimo 4 professores. Foi perguntado
quem  estaria  interessado  em  participar.  Os  professores  avaliarão  as  disciplinas  que
constam da estrutura curricular estabelecida no edital e responderão posteriormente ao
pró-reitor.  A pedido da Coordenação do PPEA, foi  deliberado pelos  presentes  que a
Região  Hidrográfica  VIII  (sob  jurisdição  do  CBH Macaé)  também será  incluída  na
proposta.

Próxima reunião: 24/10/2017 PRESENCIAL ÀS 14h NO CAMPUS MACAÉ

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


