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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 14 de junho de 2017

Local: Sala do Nupern do Campus Macaé
do IFFluminense

Início: 10h
Término: 11:16

Participantes: Augusto Pinto, Jader, José Augusto, Marcos, Maria Inês, Romeu
(telefone), Valdênia e  Vicente.

Ausências Justificadas: 
1. Luiz de Pinedo Quinto Jr. - ministrando aula no horário

2. Manildo Marcião de Oliveira - em banca de aluna da Graduação.

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. Reunião de avaliação dos resultados preliminares da primeira etapa antes da sua
publicação
Os resultados preliminares da primeira fase do processo seletivo foram avaliados e 
validados pelo Colegiado, sendo liberados para publicação imediatamente após a 
reunião.
2. Informes sobre a solicitação da coordenação para a publicação do livro Gestão 
Ecossistêmica
A editora NEA foi descartada para a publicação. O PPEA deverá enviar representantes 
para a reunião na editora Essentia para defender a publicação do mesmo. A reunião 
acontecerá dia 28 de junho, em Campos. A diagramação e a revisão gramatical do livro “
Engenharia e Ciências Ambientais: contribuições à gestão ecossistêmica” já foi orçado 
pelo Editor-chefe da Essentia. A publicação da obra em pdf com a chancela da Editora 
será defendida na próxima reunião do seu Conselho, que ocorrerá no Centro de 
Referência, dia 28 de junho p.f., às 14h.
3. Informe sobre a secretaria acadêmica do PPEA
Informe sobre a saída da servidora Sandra, que ficou na secretaria do PPEA por uma 
semana.
4.Informes do Pró-reitor
A atual gestão tem o compromisso de abrir dois doutorados. Um deles deverá ser em 
Horticultura, nos campi Bom Jesus e Cambuci. O outro será ligado ao PPEA, caso o 
programa obtenha nota 4 na próxima avaliação da Capes. Em caso contrário, será 
submetido como um novo doutorado ligado ao Polo de Pesquisa. Será criada uma 
comissão composta por Simone, Rogério Ata, Maria Inês e Jader para montar o projeto.
5. Informes do Professor Luiz Pinedo
Manteve contato com a Professora Ana Paula do IFRJ e iniciou a tratativa para 
realização de um Seminário ou Workshop sobre o Plano de Gerenciamento Costeiro do 
estado do RJ. Ela já possui um Curso de Pós-Graduação Latu-sensu sobre Questões 
Costeiras. Informou ainda por e-mail que o Professor Vitor Saraiva foi consultado sobre 
a proposta e concordou. Disse que irá marcar encontros para encaminhar a viabilidade 
da Proposta e realizar as reuniões no Campus Cabo Frio.
Recomendação do Colegiado: trazer proposta do seminário para apreciação do colegiado
para saber se haverá apoio da instituição.
6. O pró-reitor assinou uma anuência para a participação conjunta do PPEA e do 
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SAEG no projeto que será submetido à Chamada ANA/CAPES. Um documento 
análogo será encaminhado ao Comitê de Bacia da RH-VIII para aprovação e assinatura 
na plenária.

Próxima reunião: 05/07/2017  presencial no Confict – Pauta: Orientações para 
realização das entrevistas

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


