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: NUPERN e Webconference

Data: 24 de outubro de 2017

Início: 14:35 h
Término: 15:45 h
Participantes: Eduardo Beline, Jader Lugon, Luis Umbelino, Marcos Antônio, Maria
Inês, Valdênia Lins e Vicente de Paulo.
Ausências Justificadas:
Angélica: em aula
José Augusto: em seminário do Profept
Pinedo: casamento de sua filha
Romeu: em aula
Manildo: resolvendo apoio Faperj ao Secotox
PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1- Aprovação das próximas datas de reuniões do colegiado: 21 de novembro e 12 de
dezembro.
O colegiado foi informado por e-mail das datas. Não havendo manifestação contrária, as
datas foram consideradas aprovadas.
2- Aproveitamento de créditos do mestrando via inclusão das disciplinas cursadas
em outro PPG no histórico de Raphael Cordeiro (solicitação do mestrando, que apresentou documentação referente à aprovação de duas disciplinas de 2 créditos cada):
Devido à ausência do orientador do aluno, foi solicitada a apresentação da ementa das
disciplinas e/ou uma carta do orientador referendando a solicitação.
3- Credenciamento e descredenciamento de professores: a pauta foi adiada para
reunião extraordinária a ser realizada. Os presentes iniciaram o debate sobre os critérios
para o edital. Foi apresentada uma planilha com pontuação baseada no Currículo Lattes
dos professores permanentes. A coordenadora solicitou a todos que confiram e atualizem
a planilha encaminhada pela Secretaria do PPEA nos e-mails dos docentes permanentes,
para verificar a pontuação dos atuais docentes e assim decidir o que poderia ser cobrado
dos futuros docentes a ingressar. Essa seria uma das opções de critério para o edital.
O professor Marcos informou que não estará presente na reunião da próxima semana e
adiantou uma proposta de fazer uma Chamada, antes de lançar um Edital, para ver os
docentes doutores do IFF interessados em atuar no PPEA. O objetivo seria identificar os
interessados e aguardar o encaminhamento pela Pró-Reitoria e, a partir daí, estabelecer
critérios em conjunto. A sugestão é que seja criada uma plataforma semelhante à
existente no Suap para remoção e permuta, na qual o docente explicitaria sua intenção
em ingressar no corpo permanente do PPEA, associada à uma das seis linhas temáticas
que compõem as duas linhas de pesquisa do Programa.
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4- Informes sobre a SECOTOX 2017
Apesar de ausente na reunião, conforme justificativa, o professor Manildo informou via
whatsapp que há 211 inscritos no evento, 21 trabalhos submetidos e 39 inscritos nos
minicursos, até o dia 26.10. Acrescentou ainda que serão aceitos trabalhos até a véspera
do evento, sendo necessário, para isso, entrar em contato.
5 - Edital de bolsas para o mestrado
Foi solicitado por e-mail à Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação um
esclarecimento sobre o possível remanejamento das bolsas não aproveitadas por meio do
Edital.
6 - Solicitação do professor Romeu (sobre a possibilidade do mestrando Fábio
Fernandes de ter um coorientador externo, Prof. Luquetti da UFRJ, um
especialista nas questões de segurança no processo, tema de sua dissertação.
A situação já ocorreu outras vezes e o colegiado apoia a decisão do orientador.
7 – Informes
O IFFluminense foi selecionado no ProfÁgua e concorre com a UFMG e UFV para ser
o pólo da região sudeste.
O prof. Marcos informou que convidou a profa. Flávia Vilella da UFRJ para participar
da discplina Análise Multivariada de Dados. As cópias de RG, CPF e Lattes da
professora devem ser entregues à Secretaria do PPEA para formalização do processo.
Próxima reunião ordinária: 21/11/2017, PRESENCIAL ÀS 14h NO CAMPUS
MACAÉ
v.g.m.l./ m.i.p.f.

