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Ata da 2ª. reunião ordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 6 
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Aos dezessete dias   do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, as 16 horas, 8 

reuniram-se na sala quatro do prédio da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação os 9 

professores do colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e 10 

Sociedade. Estavam no recinto, os seguintes professores: CELSEMY ELEUTÉRIO 11 
MAIA, DIANA GONÇALVES LUNARDI, ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, 12 
FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ. A docente STHENIA SANTOS 13 
ALBANO AMORA  e a discente ARRILTON BRITO justificaram a ausência. 1ª. 14 

Pauta: Apreciação da ata da 1ª reunião ordinária do colegiado do programa em 15 
Ambiente, Tecnologia e Sociedade do ano de dois mil e dezesseis; 2a Pauta – 16 

homologação da defesa de projeto de Luís Gonzaga do Rego Neto e Drayena Alves dos 17 
Santos; 3ª pauta – Homologação das defesas de mestrado de José Hamilton Ribeiro de 18 
Andrade; 4a pauta – Solicitação para a inclusão de co-orientador em projeto da 19 

mestranda Vanessa Elionara Souza Ferreira; 5a pauta – Requerimento das mestrandas 20 
Maria do Socorro Santos de Assis e Fátima Torres para designação de uma comissão 21 

para realização de exame de proficiência; 6a pauta – Apreciação da nota de proficiência 22 
do estudante Peterson Fernandes; 7a pauta – Homologação das atas de defesas de 23 

projeto dos estudantes Alanna Cortez e Brenno Azevedo; 8a. pauta – apreciação do 24 
edital de bolsas de mestrado; 9a pauta – outras ocorrências. Quanto a 1ª pauta, o 25 
professor Francisco Marlon Carneiro Feijó apresentou a ata da primeira reunião 26 
ordinária que foi apreciada e após aprovada, foi assinada pelos membros do colegiado. 27 

2a pauta –– homologação da defesa de projeto de Luís Gonzaga do Rego Neto e 28 
Drayena Alves dos Santos – os documentos foram apresentados pelo coordenador do 29 
programa que foi aprovado pelos membros presentes. 3a pauta – Homologação das 30 
defesas de mestrado de José Hamilton Ribeiro de Andrade – os documentos foram 31 
apresentados também pelo coordenador que após verificado pelos membros do 32 

colegiado, foram aprovados. 4a pauta –  Solicitação para a inclusão de co-orientador em 33 
projeto da mestranda Vanessa Elionara Souza – o professor Francisco Marlon Carneiro 34 
Feijó questionou que apenas ao final da dissertação, a estudante fez o pleito para 35 
associação de um co-orientador. Os membros do colegiado falaram que não tinha 36 
problema quanto ao tempo, que já tinha existido situação semelhante anteriormente e 37 

então o nome do professor doutor Fernando Porfirio Soares de Oliveira foi aceito pelo 38 
colegiado   5a pauta – Requerimento das mestrandas Maria do Socorro Santos de Assis e 39 

Fátima Torres para designação de uma comissão para realização de exame de 40 
proficiência. O coordenador relatou que essas mestrandas já tinham tentado em outros 41 
locais o exame de proficiência em língua inglesa, mas não obtido êxito. Sendo assim, 42 
ainda observou que uma comissão está descrita no regimento do programa em 43 
Ambiente, Tecnologia e Sociedade para a realização do referido exame. Assim, a 44 



professora Diana Gonçalves Lunardi fez a preposição de produzir um texto para o 45 

exame de proficiência a ser definido a data pela coordenação. Essa sugestão foi aceita 46 
por todos os membros do colegiado. 6a pauta – Apreciação da nota de proficiência do 47 
estudante Peterson Fernandes – o estudante Peterson Fernandes  apresentou um 48 

documento com 6,8, mas não tinha o resultado de aprovação. Sendo assim o colegiado 49 
fez a preposição do mesmo fazer a prova de proficiência a ser elaborada pelo programa 50 
em Ambiente, Tecnologia e Sociedade, essa sugestão foi aceita por todos os membros. 51 
7a pauta  - Homologação das atas de defesas de projeto dos estudantes Alanna Cortez e 52 
Brenno – o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó apresentou as atas de defesa que 53 

foram apreciadas e homologadas pelo colegiado.  8a. pauta - apreciação do edital de 54 
bolsas de mestrado  - o  coordenador do programa apresentou o edital, a professora 55 
Diana Lunardi argumentou que as dúvidas já tinham sido sanadas pelo professor Marlon 56 
Feijó e edital foi colocado em votação e aprovado pelos presentes. 9a. pauta – outras 57 
ocorrências – não teve outras ocorrências. Assim, Eu, Francisco Marlon Carneiro Feijó, 58 

lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, será assinada pelos membros do 59 

colegiado.  60 
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