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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 16 de agosto de 2018

Local: Núcleo de Pesquisa – Campus 
Macaé

Início: 13:28
Término: 15:07 h

Participantes: Augusto Pinto, Angélica Cunha, Hélio Jr., Jader Lugon, José Augusto, 
Laura Weber, Luis Felipe Umbelino, Marcos Antônio, Maria Inês e Thiago Rezende, 

Valdênia Lins, Vicente de Paulo

Ausências Justificadas: Adriano Ferrarez, Manildo Marcião e Victor Saraiva

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. Início das atividades dos novos docentes
Lido  despacho  do  pró-reitor  sobre  a  situação  dos  novos  docentes  permanentes 
credenciados  para  o  período  letivo.  A recomendação  do  documento  é  de  que  os 
professores Adriano e Thiago atuem como colaboradores até a definição sobre a oferta 
do APCN Doutorado pelo IFF, foi acatada pelo Colegiado. 
Após  consulta  ao  regimento,  foi  entendido  pelo  Colegiado  que  os  professores 
colaboradores poderão assumir orientações.
No caso do professor Jader Lugon, que passou de permanente a colaborador e encontra-
se em afastamento para pós-doutorado, ficou determinado que o mesmo reassumirá a 
posição de docente permanente, caso o projeto do doutorado do IFF não seja aprovado.

2. Definição das orientações para turma 2018
As orientações foram distribuídas entre os docentes de modo a atender as exigências da 
Capes. Os docentes permanentes ausentes serão informados e consultados acerca das 
orientações a eles atribuídas pelo Colegiado.

3. Informes:
A diagramação do livro está parada por motivo de sobrecarga da programadora visual. 
Outras soluções serão buscadas como obter ajuda de outros campi, conseguir patrocínio, 
passar a editora do Nupem e/ou junto ao Comitê de Bacias do Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana.  Foi  solicitado  pelo  Pró-reitor  que  a  Coordenação  do  PPEA  prepare 
Memorando para encaminhamento ao Comitê.
A discente Fernanda Pózes passa a ter como coorientador o professor Marcos Cruz, em 
virtude dos problemas de saúde do prof. Alexandre Barreto.

Próxima reunião ordinária:  18.09 às 13h

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


