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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 08 de fevereiro de 2018

Local: Auditório – Campus Cabo Frio Início: 10:08 h
Término: 17:07 h

Participantes: Augusto Eduardo Miranda Pinto, Hélio Gomes Filho, José Augusto 
Ferreira da Silva, Luís Felipe Umbelino dos Santos, Luiz de Pinedo Quinto Junior, 

Manildo Marcião de Oliveira, Marcos Antonio Cruz Moreira, Maria Inês Paes Ferreira, 
Vicente de Paulo S. de Oliveira, Victor Barbosa Saraiva,  Angelica da Cunha dos 

Santos, Jader Lugon Junior, Thais de Oliveira Bonfim

Ausências Justificadas: 
Romeu: em reunião com o prefeito de Campos.

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. Abertura do Seminário
A coordenadora agradeceu a presença de todos e dividiu os grupos de trabalho (normas, 
SRHidro e Edital de Seleção 2018), entregando o material correspondente a cada grupo.
Participaram do GT sobre Normas de Dissertação e Qualificação: José Augusto, Jader, 
Angélica e Thaís.;GT SRHidro 2018: Vicente, Valdênia, Manildo, Victor, Pinedo e 
Umbelino. GT Edital 2018: Maria Inês, Marcos, Augusto e Hélio.

2. Apresentação dos trabalhos dos GTs
Cada grupo apresentou as deliberações.

• O GT-Normas decidiu manter o formato já utilizado, e será feito um arquivo-
modelo (template) para ser disponibilizado no portal e manter a padronização. O 
professor  José Augusto irá  preparar  os  templates para aprovação na próxima 
reunião ordinária do Colegiado. Todos que tiverem contribuições a dar deverão 
enviá-las para seu e-mail. Serão disponibilizados no portal os modelos de ata e 
declarações  de  banca.  Foi  proposto  que  conste  no Relatório  de  Qualificação 
informação sobre a submissão do trabalho.
Foi discutida a exigência da aprovação na prova de Inglês para a qualificação. O 
professor  Victor  propôs  que  a  prova  de  inglês  seja  classificatória  e  não 
eliminatória, o que foi aprovado por consenso dos presentes e incorporado ao 
Edital.

• O GT-Edital propôs a ampliação do número de vagas para 30, tendo em vista o 
novo  credenciamento  docente.  As  sugestões  para  alteração  na  bibliografia 
deverão ser encaminhadas por e-mail para a profa. Maria Inês até o dia 19 de 
fevereiro. O Colegiado decidiu mudar a prova de proficiência em inglês para ser 
realizada  no mesmo dia das  demais  provas.  As estratégias  de divulgação do 
Edital serão discutidas na próxima reunião.

• Sobre o GT-SRHidro, ver item 6.

3. Aprovação da ata da reunião de dezembro
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A ata foi lida, corrigida, aprovada e assinada pelos presentes na reunião ocorrida em 14 
de dezembro.

4. Aprovação do cronograma de reuniões do primeiro semestre de 2018
A minuta do cronograma de reuniões foi alterada em função das alterações de datas do 
Processo Seletivo do PPEA.

5. Encadernação da dissertação de Maria Aparecida Ferreira
Os presentes entregaram a quantia combinada para o rateio da encadernação do trabalho 
da aluna, decidido em reunião anterior. 

6.Eventos PPEA 2018
Ficou decidido que o SRHidro ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro, no Campus Cabo 
Frio, com o tema: “soluções inovadoras para gestão de água e território”. O website do 
evento deverá estar no ar em abril, com envio de resumos previsto para o período de 
abril  a  julho,  e  inscrições  em julho.  Os  trabalhos  premiados serão  convidados  para 
publicar no Boletim do OAARL.

7. Atualização do Lattes e demandas para início da elaboração do relatório anual 
2017 à Capes
A coordenação solicitou que os docentes atualizem os lattes que serão importados para a 
Plataforma Sucupira até abril. Informou que a próxima reunião tratará sobre produção 
docente.

8. Pendências da Secretaria Acadêmica
Os docentes foram informados sobre os estudantes que não entregaram relatórios de 
qualificação, dissertações e formulários de matrícula.

9. Informes da Pró-Reitoria
O pró-reitor  disse estar otimista em relação à aprovação do Doutorado (modalidade 
profissional) na área de Ciências Ambientais. Informou que o IFF estará em stand na 
Vila Cidadã, no Fórum Mundial da Água, de 21 a 23 de março, em parceria com o IFB 
apoio da AGEVAP/CBPSI e ainda estão aceitando material de divulgação.
O Edital para apoio à eventos deverá ser lançado em breve pela CAPES.

Próxima reunião ordinária: 27 de março (a confirmar)

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


