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ATA DA 317ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2016 

MEMBROS PRESENTES:  
Profª. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – Presidente  
Prof. Ilana Rosental Zalmon – CBB 
Profª.Maria Cristina Canela Gazotti – CCT 
Prof. Gustavo Lázzaro Rezende –  CBB 
Prof. Ricardo Augusto Mendonça Vieira – CCTA 
Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza –CCH 
Pós-graduando Jacques Coimbra 
 
CONVIDADOS PRESENTES: 
Prof. Aldo Duran Farfan – CCT 
Prof. Alessandro Coutinho Ramos – ProPPG 
Prof. André Luís Policani Freitas – CCT 
Profª. Paula Mousinho Martins – CCH 
Prof. Messias Gonzaga Pereira – CCTA 
Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – CCT 
TNSValentina Nogueira Morais Martins – SECACAD 
 

A Reunião teve início às 14h e 13min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9. 

Pauta:1.Informes;2. Aprovação da ata da 316ª Reunião da CPPG; 3.Solicitação de prorrogação do tempo 

de curso: a)Ruth Evelyn Rocha de Souza Lourenço – PPGCN – CI/CCT/PPGCN Nº 52/2016; b)Lahis 

Tavares Crespo – PPGCN – CI/CCT/PPGCN nº 20/2016; c)Tâmmela C. Gomes Nunes – PPGCN – 

CI/CCT/PPGCN nº 49/2016;4.Solicitação de credenciamento de orientador – Permanente – Profª. Denise 

Cunha Tavares Terra – CI PGPS/CCH nº 036/16;5. Solicitação de afastamento do país: a)Vanda Corrêa 

Thomé, Marcus Vinícius Gomes e Katarina Melo Pessine – PPGSP – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 065/2016; 

b)Luana Puppin Pratti – PPGSP – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 065/2016; c)Marcelo Carvalho dos Santos – 

PGA – CI UENF/CPA nº 107; d)Ismael Fernando Schegoscheki Gerhardt – PGGMP – CI 

UENF/PGGMP/Nº 040/2016; 6 .Encaminhamento de formulário de conceito da disciplina LEP 1853 fora do 

prazo – PPGERE – CI 020/2016 – PG – LENEP/CCT/UENF;7. Revalidação de diploma – Brand Arenari – 

Processo 2016.0480; 8. Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

Política;9.Ausência de discente em defesa de dissertação – PROFMAT – CI CCT/CPPGM nº 021/2016; 

10. Normas para elaboração de dissertações e teses - minuta; 11. Outros Assuntos. 
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A Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Prof.ª Rosana Rodrigues iniciou a 

reunião às quatorze horas e onze minutos, saudando a todos os presentes e agradecendo a presença. 

Saudou o Prof. Gustavo que está substituindo a Profª. Olga. Informou que, antes de iniciar a análise da 

pauta, o servidor Rodrigo fará algumas explanações sobre o Sistema Acadêmico. O servidor relatou que 

entende que as coordenações dos programas têm se sentido pouco participativas na elaboração do 

Sistema Acadêmico e salientou que acredita que tal participação é importante para a construção do 

mesmo. Relatou que a oportunidade de participação foi dada, no entanto por motivo de tempo, os 

secretários das Coordenações dos Programas não manifestaram interesse em participar do processo. 

Apenas o secretário Daniel, do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas, tem disponibilizado 

tempo para participar do trabalho de construção do sistema. A ausência da participação dos 

coordenadores faz com que o trabalho seja feita por “tentativa e erro”, já que no momento da validação é 

que os Coordenadores detectam itens que poderiam ser melhorados ou estão faltando. A professora 

Rosana, juntamente com o técnico Rodrigo ponderaram que seria importante a participação de dois 

representantes das coordenações dos programas, escolhidos entre todos os membros das comissões 

coordenadoras, a fim de dar mais representatividade às coordenações. A Profª. Rosana ressaltou a 

importância de tal medida para elucidar as dúvidas que envolvem a Pós-Graduação, contribuindo para a 

elaboração de um sistema acadêmico de forma mais eficiente e de modo a atender aos anseios das 

coordenações. Solicitou ao servidor Rodrigo que explicasse a questão da interatividade do sistema. Este, 

por sua vez, esclareceu que o sistema acadêmico “é vivo” e dinâmico e pode sofrer alterações a partir das 

demandas das Coordenações e, mesmo quando terminado, ainda será possível fazer mudanças que 

venham a ser identificadas como necessárias aos usuários. O Prof. Ricardo enfatizou que o sistema deve 

minimizar a burocracia, já que esta é sua principal finalidade, salientando que com o tempo o mesmo será 

aperfeiçoado. Tratando de um caso pontual, o Prof. André relatou que o cadastro de uma defesa do curso 

de Engenharia de Produção não pode ser incluído apesar da prorrogação já ter sido informada à 

SECACAD. A sra. Valentina explicou que tal situação já está sendo sanada e que o atraso se deve à 

greve. O Prof. Almy ressaltou que dificilmente serão encontradas duas pessoas disponíveis e com o 

devido conhecimento para auxiliar no desenvolvimento do sistema. Acredita que o grande problema da 

questão seja a baixa participação dos coordenadores. Sugeriu que o sistema tenha emissão de avisos, 

principalmente, sobre prazos.  Assim, concluiu que acredita que a solução é a participação maior dos 

coordenadores e professores. A Profª. Roseane questionou que o sistema não tem emissão de declaração 

de coordenação de disciplinas. A sra. Valentina informou que a SECACAD não tem essa informação, 

sugerindo que as coordenações, no futuro, possam abastecer o sistema com a informação. Relatou ainda 

que tem como reverter a questão. A Profª. Cristina salientou que acredita que a participação dos dois 

representantes ajudaria, porém entende que neste momento será difícil efetivá-la. Relatou que enviou 
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vários e.mails para a Secretaria Acadêmica e para o setor de desenvolvimento com diversas dúvidas e 

que nunca obteve resposta. O técnico Rodrigo informou que os e-mails não estavam sendo recebidos por 

problemas de ordem técnica e que houve ainda um descompasso entre quem deveria ser o responsável 

pela leitura e resposta às mensagens: se o desenvolvimento ou a SECACAD. O Prof. Gustavo sugeriu que 

os coordenadores encaminhem e-mail aos membros de suas comissões coordenadoras a fim de verificar 

se alguém se disponibiliza a auxiliar o desenvolvimento do sistema.  O Prof. Carlos Henrique colocou-se à 

disposição para compor a equipe de construção do sistema acadêmico. A Profª. Rosana agradeceu a 

disponibilidade do professor. Em seguida passou-se à abordagem dos itens em pauta.  1. Informes – 

a)CAPES (Ofício Circular nº 7/2016-DAV/CAPES, Ofício nº 9/2016-DAMP/CGMP/DAV/CAPES, Ofício 

Circular nº 15/2016-CDS/CGSI/DPB/CAPES, Ofício Circular nº 19/2016-CDS/CGSI/DPB/CAPES) – a 

Profª. Rosana informou aos membros, conforme documentos elencados, que a CAPES, em comemoração 

aos seus sessenta e cinco anos, lançou o Sistema de Disseminação de Informações (SDI), 

sdi.capes.gov.br, que é uma ferramenta que permite consultas aos dados da pós-graduação referentes 

aos coletas 2013, 2014 e 2015, no que diz respeito aos programas e suas atividades anuais, a bolsistas 

da agência e ao banco de teses e dissertações. Salientou que é um catálogo e que a parte relativa aos 

Programas notas 6 e 7 está redigida em Inglês, por conta da internacionalização.  Solicitou aos 

coordenadores que repassem a informação aos docentes e discentes. Informou também que a CAPES, 

visando a visibilidade de Programas de Pós-Graduação, em especial os de notas 6 e 7, analisou as 

páginas web dos programas e estabeleceu que é indispensável na ciência contemporânea que os 

Programas de Pós-Graduação tidos como de excelência no país revejam a visibilidade dada às suas 

atividades por meio de apresentação de suas páginas em inglês e espanhol. Esse item será obrigatório na 

análise dos Programas 6 e 7. Ressaltou também que, embora a questão abordada envolva os programas 

6 e 7, também é importante que todos os programas se atentem para isso. A Profª. Ilana questionou o 

valor para se contratar um serviço de tradução. A Profª. Rosana relatou que a FAPERJ está liberando uma 

verba mensal para os programas que pode ser utilizada neste caso. Informou também que a CAPES  

informou em planilha própria que será enviada por e.mail aos Coordenadores os valores do repasse 

relativo ao PROAP em 2016. Também relatou que o ofício pertinente contém as regras para o cálculo de 

distribuição da verba do PROAP para cada Programa.  Informou também que a CAPES determinou que, 

para os bolsistas dessa agência, os casos de desistência de curso em que se alega motivo de doença 

devem ser submetidos à junta médica indicada pela própria Instituição de Ensino, ou órgão similar, antes 

de serem encaminhados a CAPES para apreciação. Acrescentou que os encaminhamentos deverão ter 

apensados os documentos elencados no ofício pertinente em epígrafe. b)Relatório seqüencial – 

emissão de PD de contrapartida – a Profª. Rosana informou sobre toda a tramitação que vem sendo 

dada para que seja paga a contrapartida do PROAP CAPES em 2015, mostrando um documento que foi 

elaborado pela DGA em que se relatam todas as tentativas de pagamento feitas pela UENF até agora. A 
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Profª. Rosana ressaltou que quer evidenciar que todo o esforço possível tem sido feito a fim de solucionar 

o problema. O Prof. André sugeriu uma visita a CAPES para elucidar a questão. A Profª. Rosana 

esclareceu que têm sido encaminhados, mensalmente, ofícios a CAPES em resposta às suas cobranças, 

relatando a situação financeira crítica na qual o estado do Rio se encontra. c)Prorrogações de curso 

aprovadas pelos Programas – a Profª. Rosana informou que o Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal aprovou a prorrogação do estudante Roberto Rivelino do Nascimento Barbosa até 

31/7/2016. Informou também que o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais 

aprovou a prorrogação da estudante Kelly da Silva Ventura. d)Lista de alunos da Pós-Graduação 

contendo e-mails para atender à APG e à Assessoria Internacional – a Profª. Rosana solicitou aos 

coordenadores que encaminhem à ProPPG a referida lista. Na oportunidade, solicitou ao Programa de 

Engenharia de Petróleo e Reservatório que encaminhe o número de dissertações e teses defendidas do 

Programa porque o mesmo não consta na página do Programa.  e)Visita à presidência da FINEP e à 

Academia Brasileira de Ciências – a Profª. Rosana relatou que no dia 15/06/2016 fez uma visita A 

FINEP, sendo recebida juntamente com o Reitor, Prof. Passoni, pelo Prof. Wanderley de Souza, 

Presidente do órgão, e avalia que a reunião foi muito produtiva. Acrescentou que foram abordados 

projetos já aprovados pela UENF, editais pendentes e editais abertos da FINEP e que com as informações 

será possível traçar estratégias para os novos editais da FINEP. Informou que três propostas enivadas 

pela UENF para o Edital FINEP Centro Multi-Usuários foram pré-aprovadas. No dia seguinte (16/06), 

houve uma visita à Academia Brasileira de Ciências com a presença do novo Ministro de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, da qual participaram a Profa. Rosana e o Reitor 

da UENF. Na ocasião, ambos tiveram contato com autoridades estaduais, incluindo o Diretor Científicao 

da Faperj, Prof. Jerson Lima, o ex-Presidente da Academia Brasileira de Ciências Jacob Palis, bem como 

o atual Prof. Luiz Davidovich e cientistas de várias partes do Brasil, quando se pode tratar de assuntos de 

interesse da UENF. f)PROAP – PIBI – a Profª. Rosana fez os esclarecimentos sobre o assunto, 

enfatizando que o CONFICT será realizado em duas semanas, apesar da greve porque seu compromisso 

é com o futuro da Universidade e não com a crise, e que o cancelamento do CONFICT resultará no 

cancelamento das bolsas do CNPq do PIBIC/PIBIT da UENF, visto que a realização do evento é 

contrapartida exigida pelo CNPq. Ressaltou que a ProPPG está envidando esforços para captação de 

recursos, que o projeto APQ2 enviado pela Profa. Maria Cristina, coordenadora do PIBI/UENF foi 

aprovado pela Faperj, com valor de R$15.000,00, mas que os recursos ainda não forma depositados. 

Explicou que face às dificuldades está sendo trabalhada de forma conjunta a vinda de professores que 

fazer parte de projetos de pesquisa vinculados à pós-graduação da UENF para que esses participem 

também da avaliação durante o CONFICT. Especificamente explicou que a Pró-reitoria usou verba de sua 

própria cota do Proap para financiar uma passagem aérea para pesquisadora vinculada a um PROCAD da 

Capes que virá à UENF para tratar de trabalho de sua co-orientada em um Programa de Pós-Graduação e 
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que aproveitou a oportunidade para que a pesquisadora participe do evento como avaliadora. Ressaltou 

ainda que todos os convidados para avaliar a Iniciação Científica da UENF são bolsistas de produtividade 

do CNPq e avaliadores de Programas de pós-graduação na Capes e que a vinda desses pesquisadores é 

estratégica para a UENF, embora o momento seja de dificuldade pelas questões financeiras e pela greve. 

Aproveitando o assunto, manifestou sua preocupação com a continuação da greve após junho, 

enfatizando que os programas não serão capazes de atender aos requisitos para aumento ou mesmo 

manutenção de suas notas e que a CAPES não irá tratar os problemas da UENF de forma particular nas 

avaliações. Salientou que é necessário avaliar a questão e buscar alguma alternativa negociada para 

tratar dessa questão. O Prof. André relatou que não entende porque a Pós-Graduação parou e que hoje 

seu posicionamento é que a Pós-Graduação retome suas atividades. O Prof. Messias endossou a 

proposta do Prof. André, ressaltando que o Conselho do CCTA aprovou, unanimemente, o retorno. A  

Profª. Paula Mousinho salientou que a CPPG pode até deliberar sobre o assunto, porém somente a 

ADUENF, que tem seu comando de greve, pode decidir sobre o assunto. Relatou que a APG se 

manifestou contrariamente ao retorno em uma época em que o assunto foi abordado. A Profª. Ilana 

endossou as palavras da Profª. Paula. O Prof. Almy sugeriu que seja feito um documento que explicite o 

tamanho do dano, exemplificando o problema do estudante de Mestrado que ainda tem crédito para 

integralizar e deveria defender em fevereiro de 2017 e das entradas de estudantes no próximo ano. 

Acrescentou que os pós-graduandos de cada Programa devem ser convocados pelos Coordenadores. 

Propôs, então, a elaboração de um documento. O Prof. Carlos Henrique manifestou sua preocupação com 

os comentários que a questão vai levantar em relação à Pós-Graduação. Concluiu, dizendo que o caminho 

é ir à assembleia e solicitar ponto de pauta para que o assunto seja discutido, encaminhando um ofício. 

Também ressaltou a necessidade de levar a questão para discussão nos Centros. Também manifestou 

sua preocupação com o pessoal técnico-administrativo. O Prof. Alessandro ressaltou que sua proposta é 

que os estudantes devem começar o desenvolvimento de suas pesquisas. Também sugeriu que, havendo 

possibilidade, as disciplinas sejam dadas de forma condensada, após a retomada do semestre. O Prof. 

Gustavo ressaltou que se as defesas estão sendo aprovadas já é entendido que há uma dicotomia entre a 

Pós-Graduação e Graduação. O Prof. Messias ressaltou que não está propondo uma saída da greve mas 

sim a retomada da Pós-Graduação e que os servidores administrativos terão que dar o suporte em virtude 

de lei. O Prof. Aldo informou que o Programa de Engenharia Civil tem mantido suas aulas, porém não está 

aplicando prova em virtude da suspensão do calendário. A Profª. Paula ressaltou que a comunidade sabe 

da importância da Pós-Graduação e que não há necessidade de convencer, relatando todo o problema 

envolvido. O Prof. Almy ressaltou que as atividades da Pós-Graduação devem ser consideradas serviços 

essenciais, exemplificando a integralização de créditos e o lançamento de editais de seleção. A Profª. 

Ilana sugeriu que seja feita uma reunião da CCPG com o comando de greve para tratar do problema. A 

Profª. Paula manifestou a importância da necessidade do diálogo, inclusive, acredita na possibilidade de o 
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comando greve autorizar as aulas da Pós-Graduação. A Profª. Rosana solicitou que a Profª. Paula faça a 

interlocução, possibilitando uma reunião da Pró-Reitora com o comando de greve para discutir a questão. 

Acrescentando que, posteriormente, poderá haver uma reunião com todos os coordenadores. O Prof. 

Messias endossou a questão de adoção do serviço essencial com liberação do calendário acadêmico. 

g)Informações sobre a CAPES – o Prof. Carlos Henrique informou que em contato com um professor 

que está na CAPES foi informado que o lançamento dos dados na Plataforma Sucupira deverá ser 

encerrado em janeiro de 2017 e que a Plataforma em breve deverá ser aberta por trinta dias para 

retificação dos coletas 2013, 2014 e 2015. Informou também que a CAPES agora trata a informação como 

produto e não mais como artigos, produção técnica etc. A CAPES quer saber tudo que o programa produz. 

O Prof. Messias relatou que o Programa de Genética tem captado a informação sobre participação em 

eventos através dos discentes para alimentar a Plataforma, constantemente. 2. Aprovação da ata da 316ª 

Reunião da CPPG – os membros presentes aprovaram a ata por cinco votos favoráveis. Houve duas 

abstenções. 3. Solicitação de prorrogação do tempo de curso: a)Ruth Evelyn Rocha de Souza 

Lourenço – PPGCN – CI/CCT/PPGCN Nº 52/2016 – a estudante solicita prorrogação do prazo do curso 

por mais seis meses.  Esclareceu que a estudante já teve uma prorrogação de quatro meses, inclusive 

com bolsa da CAPES, em virtude de licença maternidade. A Câmara aprovou por unanimidade. b)Lahis 

Tavares Crespo – PPGCN – CI/CCT/PPGCN nº 20/2016 – a estudante solicita prorrogação de prazo por 

três meses devido a problemas na aquisição de dados. A Câmara aprovou o pleito por unanimidade. 

c)Tâmmela C. Gomes Nunes – PPGCN – CI/CCT/PPGCN nº 49/2016 –a estudante solicita prorrogação 

por mais três meses em virtude de fratura no pé que a impossibilitou de desenvolver suas pesquisas por 

um período, atrasando seus resultados. O Prof. Gustavo questionou que o processo deveria vir 

consubstanciado com um atestado médico. A Profª. Cristina informou que fará o anexo. A Câmara aprovou 

o pleito por unanimidade.  4. Solicitação de credenciamento de orientador – Permanente – Profª. 

Denise Cunha Tavares Terra – CI PGPS/CCH nº 036/16 – a Profª. Rosana informou que, se 

credenciada, a docente atuará na linha de pesquisa “Estado, Sociedade, Meio Ambiente e Território”. Em 

virtude da importância do pleito, solicitou a indicação de um relator. O Prof. Carlos Henrique colocou-se à 

disposição. A Câmara nomeou o membro para tal relatoria por unanimidade. 5. Solicitação de 

afastamento do país: a)Vanda Corrêa Thomé, Marcus Vinícius Gomes e Katarina Melo Pessine – 

PPGSP – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 065/2016 – a Profª. Rosana esclareceu que a Profª.Wania solicita o 

afastamento dos estudantes a fim de participar do 8º Congresso Internacional Ceisal 2016 que será 

realizado na cidade de Salamanca, na Espanha, no período de 28 de junho a 1 de julho de 2016.  A 

Câmara aprovou por unanimidade. b)Luana Puppin Pratti – PPGSP – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 

065/2016 – a Profª. Rosana esclareceu que a Profª. Wania solicita o afastamento da estudante a fim de 

participar do 8º Congresso Internacional Ceisal 2016 que será realizado na cidade de Salamanca, na 

Espanha, no período de 28 de junho a 1 de julho de 2016.  A Câmara aprovou por unanimidade. 
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c)Marcelo Carvalho dos Santos – PGA – CI UENF/CPA nº 107 – a Profª. Rosana informou que o 

estudante solicita ausência do país a fim de participar do International Symposium on Canineand Feline 

reproduction em Paris, França, bem como participar de capacitação técnica na Universidade de Padova, 

Itália, sob a supervisão do Prof. Stefano Romagnoli, no período de 20/6 a 28/7/2016. A Câmara aprovou 

por unanimidade. d)Ismael Fernando Schegoscheki Gerhardt – PGGMP – CI UENF/PGGMP/Nº 

040/2016 – O Prof. Messias solicita autorização para que o estudante realize Doutorado Sanduíche na 

Lousiana State University (LSU) por um período de 12 meses, mantendo sua bolsa de Doutorado 

CAPES/PROEX com complementação de uma taxa de US$1000,00 mensais a serem pagos com recursos 

de projeto do supervisor na LSU. A Câmara aprovou por unanimidade. 6. Encaminhamento de 

formulário de conceito da disciplina LEP 1853 fora do prazo – PPGERE – CI 020/2016 – PG – 

LENEP/CCT/UENF – a Profª. Rosana esclareceu que a solicitação em tela tem como finalidade corrigir o 

extrato escolar da estudante Selene Dias Ricardo de Andrade que obteve conceito H anteriormente, no 

entanto foi lançado o conceito N. A Câmara aprovou por unanimidade a solicitação. 7. Revalidação de 

diploma – Brand Arenari – Processo 2016.0480 – a Profª. Rosana informou que o requerente solicita 

revalidação de seu diploma de Doutorado em Sociologia emitido pela Humboldt Universitat, Berlin, na 

Alemanha. Informou também que o presidente da comissão especial de revalidação, Prof. Hugo Borsani, 

manifestou parecer favorável à revalidação, após análise com os demais membros. A Câmara aprovou por 

unanimidade.  8. Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (CI 

PPGSP/CCH/UENF Nº 058/2016) – a Profª. Wania encaminhou a versão do regimento em epígrafe, 

atendendo às sugestões da relatoria e aprovada pela Comissão Coordenadora do Programa. A Câmara 

aprovou o regimento por unanimidade. 9. Ausência de discente em defesa de dissertação – PROFMAT 

– CI CCT/CPPGM nº 021/2016–o Prof. Oscar solicita avaliação do caso do estudante Gefferson Chagas 

Rangel que não compareceu à sua defesa de dissertação agendada para o dia 25/6/2016, às 15h e 30min, 

no Auditório do CCT. O Prof. Oscar fez breve relato sobre o assunto. O Prof. Almy sugeriu que o estudante 

apresente justificativa e solicite nova data para defesa num prazo de até seis meses se o mesmo se 

manifestar, acrescentando que a Coordenação não deve tomar nenhuma atitude. A Profª. Paula observou 

que o estudante não apresentou qualquer demanda até o momento. A Profª. Cristina sugeriu que seja 

encaminhada uma correspondência registrada por via postal para que o estudante se manifeste em um 

determinado prazo. Não havendo resposta, sugeriu o desligamento do estudante.  O Prof. Carlos Henrique 

relatou que no Programa houve caso parecido e sugeriu que o orientador deveria enviar ao estudante um 

e-mail avisando as consequências de sua atitude. O Prof. Messias acredita também que a melhor solução 

seja a Coordenação não se manifestar. O Prof. André questionou se houve um pedido formal do orientador 

e do aluno para a realização da defesa. O Prof. Oscar esclareceu que sim. O Prof. André enfatizou que se 

o estudante estava ciente e não compareceu, foi reprovado.  A Câmara decidiu por unanimidade pelo 

encaminhamento do formulário 10 (defesa de tese) constando a reprovação do estudante para a 
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SECACAD. 10. Normas para elaboração de dissertações e teses – minuta – a Profª. Rosana informou 

que a ProPPG elaborou a minuta da resolução que está sendo distribuída a fim de elucidar e determinar 

regras para elaboração de dissertações e teses. O Prof. Alessandro fez apresentação da minuta das 

normas, ressaltando que é somente uma prévia, incluindo também modelos de capas. Exemplificou que, 

no caso das capas, poderá, inclusive, ter a possibilidade de identidade de cada Centro. Passou a 

apresentar os pontos mais importantes da normativa.  Em seguida, a Profª. Rosana informou que 

encaminhará a minuta para as coordenações e solicitou aos membros que façam análise do documento e 

que apresentem suas sugestões para que a mesma seja pauta da próxima reunião da Câmara, 

salientando que pode ser que a mesma não seja aprovada em sua totalidade nesse momento. 11. Outros 

Assuntos – a)Prorrogação de prazo de curso – PPGCN – Tayná de Souza Gomes Simões (CI-CCT-

PPGCN nº 53-2016) – a Profª. Rosana informou que a estudante solicita prorrogação por mais três meses 

em virtude de problemas de saúde na família e necessidade de informações na parte estrutural das 

espécies de seu trabalho de conclusão. A Câmara aprovou por unanimidade.b)Prorrogação de prazo de 

curso – PPGPS – CI PGPS/CCH nº 037/16 – Thiara Mourão Costa Cerqueira – a Profª. Rosana 

informou que a estudante solicita prorrogação até 15/8/2016 em virtude de acidente ocorrido em 2014 que 

a impossibilitou de desenvolver totalmente suas atividades de pesquisa e também de concluir suas 

disciplinas na época oportuna. A Profª. Paula fez breve relato sobre o assunto. A Câmara aprovou por 

unanimidade.  c)Alteração de conceito – PROFMAT – CI CCT/CPPGM nº 023/2016 – Helder Dalvi e 

Lindomar Castilho Pessanha da Silva –a Profª. Rosana informou que os pedidos foram avaliados pela 

Comissão Coordenadora do Programa que aprovou a alteração do conceito do aluno Lindomar Castilho 

Pessanha da Silva e indeferir a solicitação do aluno Helder Dalvi.  O Prof. Oscar fez breve relato sobre o 

assunto. A Câmara homologou por unanimidade a decisão da Comissão Coordenadora do Programa. 

d)Prorrogação de prazo de curso – PPGCN – CI CCT-PPGCN nº 54-2016 – Kariza Mayra Silva Minini 

– a Profª. Cristina fez breve relato sobre o assunto, ressaltando que a aluna solicita prorrogação do prazo 

por mais três meses em virtude de atrasos em seus trabalhos que necessitam de ajustes finais para a 

tese. A Câmara aprovou a solicitação por unanimidade. e)Prorrogação de prazo de curso – PPGEC – CI 

CCT/CPPGEC nº 045/2016 – Jaldah Manhães Corrêa  – o estudante solicita prorrogação de prazo até 19 

de fevereiro de 2017 em virtude da necessidade de realização de trabalhos de pesquisa pendentes e da 

necessidade de tempo para redigir a dissertação. A Profª. Rosana questionou que é uma prorrogação 

muito extensa. O Prof. Aldo ressaltou que a demanda apresentada é solicitação para uma segunda 

prorrogação. A Profª. Cristina sugeriu conceder apenas três meses. O Prof. Messias ressaltou que após a 

concessão dos primeiros seis meses, é necessário haver cautela e conceder apenas 90 dias. A Profª. 

Ilana sugeriu que o estudante explicite exatamente o que ele ainda terá que fazer para que seja possível 

determinar um prazo. A Profª. Cristina sugeriu o encaminhamento do assunto para uma relatoria. O Prof. 

Almy sugeriu a devolução do processo para que seja anexado ao mesmo o primeiro pedido de extensão e 
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posteriormente encaminhá-lo para uma relatoria. A Profª. Rosana sugeriu o encaminhamento para um 

relator e que se ele achar necessário anexar novos documentos, faça a solicitação ao Programa. O Prof. 

Almy colocou-se à disposição, solicitando que a ProPPG faça a solicitação do documento que solicita  a 

primeira prorrogação.  A Câmara aprovou por unanimidade. f)Prorrogação de prazo de curso – PPGCN 

– CI CCT-PPGCN nº 54-2016  – Ana Lívia Pepe  – a Profª. Rosana informou que a estudante solicita 

prorrogação em virtude de problemas surgidos no desenvolvimento da sua pesquisa por mais três meses. 

A Profª. Cristina fez breve relato sobre o assunto. A Câmara aprovou por unanimidade. g)Alunos 

Especiais – período de inscrições – calendário acadêmico – a Profª. Rosana esclareceu que tem 

recebido solicitações de informações sobre o período de inscrições para alunos especiais, questionando 

se o mesmo está mantido durante a greve ou não. A Profª. Cristina salientou que em reuniões anteriores a 

CPPG resolveu que a seleção de alunos especiais somente será feita após a matrícula de alunos 

regulares. O Prof. Carlos Henrique ressaltou que, historicamente, sempre foi mantido o calendário para os 

alunos especiais e propõe que a ProPPG faça um a nota informando que o calendário está suspenso em 

virtude da greve. A Profª. Rosana acatou a sugestão do Prof. Carlos Henrique, salientando que fará a 

nota. h)Curso de especialização oferecido pelo LAMET (CI LAMET Nº 26/2016) –  a Profª. Rosana 

informou que a Profª. Maria Gertrudez Alvarez Justi da Silva solicita que o curso de especialização  

denominado “Ciências Atmosféricas Para Engenheiros, Ambientalistas e Educadores”  seja incluído no 

âmbito da Pós-Graduação, já que é um curso de pós-graduação lato sensu com carga horária de 374 

horas. Atualmente esse curso está vinculado à Pró-reitoria de Extensão. Assim, sugeriu encaminhamento 

para relatoria, ressaltando que é necessário verificar a tramitação seguida em sua criação. A servidora 

Valentina manifestou sua preocupação com a implementação do curso e suas regras na realidade da Pós-

Graduação. O Prof. Almy sugeriu que seja estudada a posição da CAPES diante do assunto. A Profª. 

Rosana informou que fará os estudos necessários e instruirá o processo que será assunto de pauta da 

próxima reunião. Nada mais foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 

17h28min e eu, Etiene Marques Ambrosio Vazquez, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 

será assinada por mim, pela Presidente Prof.ª Rosana Rodrigues 

 
Etiene Marques Ambrosio Vazquez  Prof.ª Rosana Rodrigues 

Secretária ad hoc    Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 


