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Resumo da Reunião do Colegiado PPEA Data: 24 de julho de 2018

Local: Núcleo de Pesquisa – Campus 
Macaé

Início: 13:28
Término: 17:07 h

Participantes: Augusto Pinto, Angélica Cunha, Dayse Alves, Hélio Jr., José Augusto, 
Marcos Antônio, Maria Inês e Valdênia Lins

Ausências Justificadas: Jader: em banca no IPRJ, Vicente: avaliando projetos no Comitê 
do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Umbelino: Reunião na Geografia do Campus 

Centro.

PAUTA/REGISTROS/PENDÊNCIAS

1. SRHidro
Foi  informado  que  o  evento  está  com  inscrições  abertas  e  que  os  trabalhos  serão 
resumos simples. A comissão científica deve permanecer com os membros do colegiado, 
conforme anos anteriores. Ainda é necessário fechar minicursos, cargas horárias e tipo 
de apresentação de cada trabalho (oral ou banner). A conta para receber inscrições foi 
aberta na última sexta-feira. Foi solicitado que haja uma comunicação oficial em forma 
de convite circular. A comunicação externa será feita pelo Campus Cabo Frio. O website 
do evento foi feito com endereço diferente do anterior, que deverá ser ajustado param 
que se possa manter o ISBN. 

2. Utilização dos espaços do PPEA
Os espaços são integrados ao funcionamento normal da escola. A partir do dia 23 de 
agosto,  a sala  de vídeoconferência  do PPEA e a  sala  de aula  serão disponibilizadas 
apenas para as aulas do mestrado nas quintas e sextas. Uma planilha de utilização dos 
espaços será montada. A Secretaria irá enviar e-mail aos professores para saber sobre a 
utilização de salas em aulas diferentes das do mestrado.

3. Defesas e qualificações: prazos
A Coordenação informou que na última avaliação, a Capes pontuou negativamente pelos 
prazos de 27 meses e determinou o prazo para 24 meses para conclusão do curso. Uma 
estratégia discutida foi a de não colocar a data da matrícula no próximo edital. 
Foram discutidos os prazos prorrogados para os seguintes discentes:
Diego: defesa seria dia 2 de agosto, com ata emitida com data de 31 de julho.
Dayse: solicitou defender a dissertação sem ter o artigo publicado, alegando problemas 
de saúde próprio e na família. 
Fábio: prorrogação até última semana de agosto.
Jan: 31 de agosto. Deferido.
Marcos Lourenço: solicitou prorrogação até outubro, mas o colegiado determinou que 
deverá concluir até 30 de setembro.
Mariana: sua orientadora justificou que houve atraso e limitações de trabalho por causa 
da destruição de corpos de prova. Solicitou prorrogação para concluir pesquisa até 30 de 
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setembro.
O Colegiado determinou que o prazo máximo para apresentação das dissertações da 
turma 2016 é até 30 de setembro.

4. Informe sobre diagramação do livro Gestão Ecossistêmica
Diagramação parada por falta de recursos humanos. A Direção do Campus Cabo Frio 
será contatada pela Coordenação. 

5. Disciplina eletiva professora Laura Nupen
Aprovada a proposta. A disciplina será ofertada em 2018.2.

6. Calendário acadêmico
Jader informou que não ministrará disciplina devido ao afastamento para Pós-doc.
José  Augusto  pediu  até  o  final  de  semana  para  ajustar  o  calendário  da  disciplina 
Seminário I.

7. Processo Seletivo: Resultado das entrevistas
O  Colegiado  conheceu  o  resultado  final  dos  classificados  para  a  turma  2018.  As 
orientações serão divididas na próxima reunião do colegiado, no dia 16 de agosto.

Próxima reunião ordinária:  16.07 às 13h, no Campus Macaé

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


