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Ata da 10ª. reunião ordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 7 

 8 

Aos  vinte e oito  dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as dez horas 9 

e trinta minutos reuniram-se na sala quatro do prédio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-10 

Graduação os professores do colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, 11 

Tecnologia e Sociedade. Estavam no recinto, os seguintes professores: DIANA 12 

GONÇALVES LUNARDI, ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, FRANCISCO 13 

MARLON CARNEIRO FEIJÓ, NILZA DUTRA ALVES, STHENIA SANTOS 14 

ALBANO AMORA e a discente  ISADORA DE MENEES BRASIL CAMARA. 1ª. 15 

pauta - apreciação da ata da 4a. reunião extraordinária do colegiado do programa em 16 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade;  2ª. pauta - aprovação do resultado de seleção do 17 

mestrado referente ao edital 12/2016; 3ª. Pauta - documentação para expedição do 18 

diploma de Rosane Fernandes Gurgel; 4ª. pauta - edital suplentar para vagas de mestrado; 19 

5ª. pauta - prova de proficiência realizada pelo núcleo de letras-inglês de Caraúbas ; 6ª. 20 

pauta – outras ocorrências. 1ª. pauta – a ata da 4ª. reunião extraordinária foi lida e a 21 

professa Diana Gonçalves Lunardi fez duas observações quanto a grafia e em seguida foi 22 

apravada pelos membros do colegiado presente.  2ª pauta – o professor Francisco Marlon 23 

Carneiro Feijó colocou o resultado para o colegiado que informou que transcorreu tudo 24 

bem e apresentou os seguintes aprovados - Anna Luisa de Carvalho Brito ,Antonio Inácio 25 

Neto, Bárbara Camila Firmino Freire, Claudia Rafaela Soares Costa, Flávia Giglianne 26 

Freitas Lima , Josivânia Emanuelly A. dos Santos , Karla Eloisse Alencar de Oliveira , 27 

Livia Laiane Barbosa Alves, Maria Mayara dos Santos Silva, Nadjamara Bandeira de 28 

Lima Dantas , Suzana Marjorie Freire e Silva, Tallyson Nogueira Barbosa. Em seguida, o 29 

colegiado aprovou a lista de classificados; 3ª. pauta - - documentação para expedição do 30 

diploma de Rosane Fernandes Gurgel – a mestranda enviou a documentação, cópia da 31 

dissertação em DVD, nada consta da biblioteca e  publicação com qualis B2. Após a 32 



observação dos membros do colegiado da documentação enviada pela estudante foi 33 

aprovada; 4ª. pauta – edital suplementar para vagas de mestrado – o coordenador do 34 

programa mencionou que algumas vagas não foram preenchidas, como – uma vaga para 35 

a docente Diana Gonçalves Lunardi, uma vaga para o docente Francisco Marlon Carneiro 36 

Feijó, uma vaga para a docente Sthenia Santos Albano Amora. A docente Diana 37 

Gonçalves disse que não abriria novamente a vaga em um novo edital e disponibilizou a 38 

vaga para outro docente, mas nenhum dos docentes com vaga aceitou a vaga oferecida. 39 

Dessa forma, foi decidido que um novo edital com vagas remanescentes seria aberto de 40 

05 de dezembro a 05 de janeiro com 03 vagas amplas e 01 para funcionário da Ufersa. 5ª 41 

pauta - prova de proficiência realizada pelo núcleo de letras-inglês de Caraúbas – o 42 

coordenador do programa informou que a professora Sandra Dias do núcleo de línguas 43 

da Ufersa informou que poderia auxiliar na prova de proficiência do programa em 44 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade. A professora Elis Regina de Morais Costa disse que 45 

a Pro-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação já deveria ter institucionalizado uma prova 46 

única para todos os programas e o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó respondeu 47 

que levaria a proposta para a reunião do colegiado da pós-graduação.  A professora 48 

Sthenia Santos Albano Amora mencionou que uma prova de proficiência já tinha sido 49 

realizada pelo programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade e poderíamos seguir o 50 

mesmo padrão. Em seguida, o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó falou que uma 51 

prova deveria ser realizada ainda em fevereiro para atender aos estudantes que não 52 

fizeram proficiência, já que o prazo burocrático até a primeira semana do terceiro 53 

semestre está se aproximando e os mesmos devem ter a nota para continuar no mestrado, 54 

o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó falou ainda que a professora Sandra Dias 55 

poderia fazer a correção do texto em inglês para ser enviado aos estudantes. A professora 56 

Nilza Dutra Alves falou que na Universidade Federal do Ceará de proficiência era um 57 

texto em inglês com resposta em português. Após as discussões, ficou decidido que teria 58 

uma prova em fevereiro para os estudantes com entrada em 2016 ou em março para os 59 

estudantes com entrada em 2017 e que a prova seria um texto em inglês com pergunta em 60 

inglês e resposta em português. 6ª. pauta – outras ocorrências – não teve outras 61 

ocorrências. Não foi apresentada demais ocorrências Assim, Eu, Francisco Marlon 62 

Carneiro Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, será assinada pelos 63 

membros do colegiado.  64 
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FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 76 
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