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Ata da 1ª. reunião ordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 7 

 8 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro  do ano de dois mil e dezessete, as dez horas e 9 

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 o discente  PETERSON GUERREIRO FERNANDES. 1ª. pauta - 15 

apreciação da ata da 10a. reunião ordinária do ano de 2016 do programa de pós-16 

graduação em ATS;  2ª. pauta -  apreciação da documentação de expedição de diploma 17 

da estudante Nadja Cristina Pontes; 3ª. Pauta - aprovação de documentos para 18 

qualificações; 4ª. pauta -- aprovação de documentos para defesa de dissertação ; 5ª. 19 

pauta -- solicitação de adiamento de defesa dos estudantes Jackeline Carminda Cabral 20 

de Freitas, Luis Gonzaga do Rego Neto e  Peterson Fernandes; 6ª. pauta –- solicitação 21 

de trancamento de curso da mestranda Danielle Cavalcanti; 7
a 

pauta - seleção de 22 

mestrado - edital 23/2016; 8
a
 pauta – PROAP – FAPERN; 9

a
 pauta – outras ocorrências. 23 

1
a 

pauta – os membros do colegiado fizeram a leitura e a professora Elis Regina Costa 24 

de Morais e  Diana Gonçalves Lunardi fizeram modificações na ata para melhor 25 

compreensão do texto. Os demais membros concordaram com as mudanças e a 26 

homologação foi realizada em seguida.2
a 

pauta – A estudante Nadja Cristina Pontes 27 

apresentou toda a documentação para a expedição do diploma, inclusive a notificação 28 

de envio de um artigo com a estratificação A1-B2. Os membros após a conferência do 29 

documentos, aprovaram a expedição do diploma da estudante Nadja Cristina Pontes. 3
a
 30 

pauta – as estudantes Isadora Meneses Brasil Câmara e Vera Mônica de Vasconcelos 31 

entregaram a documentação necessária para a apresentação do projeto de dissertação 32 



que após verificada pelos membros do colegiado, foi aprovada. 4
a 
pauta – Os estudantes 33 

Eurico Bezerra Calado Neto, Eduardo Chaves de Sousa, Samara Mirian de Castro, Sara 34 

Raquel Carvalho de Oliveira entregaram a documentação para defesa de dissertação de 35 

mestrado. Após a conferência dos documentos, todos foram aprovados, com ressalvas 36 

para a documentação da estudante Samara Mirian de Castro que deveria conseguir  o 37 

número do c.p.f do membro externo pertencente a Universidade Federal de Campina 38 

Grande e do estudante Eurico Calado Neto que não tinha enviado o documento  39 

“solicitação da defesa”. 5
a 

 pauta – os estudantes Jackeline Carminda Cabral de Freitas, 40 

Luis Gonzaga do Rego Neto e  Peterson Fernandes apresentaram documentação de 41 

solicitação de adiamento de defesa de dissertação. O colegiado após discussões em 42 

torno do tema, aprovou a seguinte decisão – que os três mestrandos deveriam enviar 43 

para a coordenação um cronograma de trabalho das atividades a serem desenvolvidas no 44 

período de  prorrogação, além dos resultados, esboço e resumo da dissertação até a data 45 

oito de fevereiro. Os prazos concedidos como prorrogação foram para a estudante 46 

Jackeline Carminda Cabral de Freitas, quatro de abril, para o estudante Luís Gonzaga do 47 

Rego Neto, trinta de abril e o para o estudante Peterson Guerreiro Fernandes, três de 48 

maio. 6
a 

pauta – a estudante Daniele Cavalcanti apresentou um documento de 49 

trancamento do curso com anuência da orientadora professora Karla Demoly e ainda um 50 

laudo psicológico informando da impossibilidade da estudante apresentar a defesa do 51 

projeto naquele momento. Após a avaliação do colegiado, o trancamento do curso foi 52 

aprovado. 7
a 

pauta – o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó informou para o 53 

colegiado que a prova escrita para o edital vinte e três barra dois mil e dezesseis estava 54 

previsto para o dia sete de fevereiro e que tiveram quatro inscritos, sendo dois para  para 55 

as vagas do(a) docente Francisco Marlon Carneiro Feijó, nenhum para a vaga da 56 

docente Sthenia Santos Albano Amora e um inscrito para a vaga da docente Nilza Dutra 57 

Alves. 8
a 

 pauta – o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó informou sobre o saldo 58 

do Proap – Fapern que havia um deposito de quinze mil reais para as seguintes rubricas 59 

– dez mil para bancas de mestrado, dois mil reais para participação de eventos do 60 

coordenador e ainda três mil reais para participação de eventos de estudantes e afirmou 61 

ainda que esses valores  deverão ser gastos com os docentes e estudantes recém 62 

chegados ao programa. 9
a 

pauta – os membros do colegiado não apresentaram outras 63 

ocorrências. Assim, Eu, Francisco Marlon Carneiro Feijó, lavrei a presente ata que após 64 

lida e aceita conforme, será assinada pelos membros do colegiado.  65 
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DIANA GONÇALVES LUNARDI 69 

 70 

 71 

 72 

ELIS REGINA COSTA DE MORAIS 73 
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FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 77 
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STHENIA SANTOS ALBANO AMORA 81 
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ISADORA MENESES BRASIL CAMARA 85 


