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Ata da 2ª. reunião extraordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 7 

 8 

Aos  dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, as dez horas, 9 

reuniram-se na sala quatro do prédio da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação os 10 

professores do colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e 11 

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

LUNARDI, ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, FRANCISCO MARLON 13 

CARNEIRO FEIJÓ, STHENIA SANTOS ALBANO AMORA e a discente ISADORA 14 

BRASIL. 1ª. Pauta - apreciação da ata da 5a. e 6a. reunião ordinária do colegiado do 15 

programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade; 2
a 

pauta – Apreciação do relatório 16 

parcial de atividades de Nadja Cristina Pontes; 3ª pauta – Apreciação do pedido de 17 

credenciamento de docentes; 4
a
 pauta - Apreciação da documentação da estudante 18 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros para recebimento de diploma; 5
a 

pauta - 19 

Apreciação do resultado da seleção de bolsista PNPD 2016; 6
a
 pauta - Apreciação sobre 20 

mudança de temas de estudo para as linhas de pesquisa do programa em Ambiente, 21 

Tecnologia e Sociedade; 7
a
 pauta – outras ocorrências. 1ª. Pauta - apreciação da ata da 22 

5a. e 6a. reunião ordinária do colegiado do programa em Ambiente, Tecnologia e 23 

Sociedade - as atas foram apreciadas e homolagadas por todos os presentes. 2
a
 pauta – 24 

apreciação do relatório parcial de atividades de Nadja Cristina Pontes – a estudante em 25 

questão enviou para apreciação o relatório das atividades que estavam sendo realizadas 26 

pela mesma, após a conferência do documento, foi observado que a mestranda não 27 

apresentou com exatidão as atividades que foram realizadas durante o período de 28 

prorrogação do tempo da dissertação e nem tão pouco a provável data da defesa. Assim, 29 

o colegiado determinou que a mesma tivesse dez dias para apresentar os dados faltosos.  30 

3
a  

pauta - Apreciação do pedido de credenciamento de docentes – o(a)s docentes Ana 31 

Carla Diogenes Suassuna, Clarisse Pereira Benedito, Karoline Mickaelle  Paiva e Vitor 32 

Lunardi tiveram as seguintes índices: 1,45; 2,36,1,45; 1,16. O colegiado decidiu que 33 

todos docentes ingressantes ajudariam em alguma disciplina e no final do ano seria feito 34 

um novo ranqueamento, inclusive com os demais docentes para o quadriênio iniciando 35 

em 2017.  4
a
 pauta - Apreciação da documentação da estudante Maria de Lourdes 36 

Fernandes de Medeiros para recebimento de diploma – a estudante enviou toda a 37 

documentação atualizada, principalmente o periódico superior a B2, portanto a 38 

homologação da documentação aconteceu para a expedição do diploma. 5
a
 pauta - 39 

Apreciação do resultado da seleção de bolsista PNPD 2016 – o colegiado apreciou e em 40 

seguida homologou  a ata da comissão de bolsas que apresentou as notas atribuídas aos 41 

candidatos pelas bancas examinadoras para a análise do projeto, prova didática e análise 42 



de currículo. As notas foram as seguintes de acordo com o (a) candidato(a) - Camila 43 

Barbosa Pinheiro Jereissati, 8,50;8,30;0,70 Danilo Cavalcante Braz, 7,67;5,13;1,70 44 

Gardênia Silvana de Oliveira Rodrigues, 10,0;6,00;4,00 10,0;6,00;4,00 Janisi Sales 45 

Aragão, 10,0;6,92,0,00. A candidata Gardênia Silvana de Oliveira Rodrigues obteve a 46 

nota fina 7,00. O(a)s demais candidato(a)s não obtiveram a nota mínima de aprovação e 47 

foram eliminado(a)s. 6
a 

pauta - Apreciação sobre mudança de temas de estudo para as 48 

linhas de pesquisa do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade – o colegiado 49 

solicitou aos docentes  do programa novos temas de trabalho para ser inclusos nas 50 

linhas de pesquisas e enviado para a coordenação de área em Ciências Ambientais. 51 

O(a)s docentes Celsemy Maia, Daniel Valadão, Diana Lunardi e Ioná Santos Araújo 52 

fizeram sugestão e os seguintes novos temas foram inclusos: Diagnóstico e modelagem 53 

ambiental, Recuperação de áreas degradadas, Uso de tecnologias para estudos de 54 

espécies vegetais do semiárido, Estudo da dinâmica de pesticidas em solos do semiárido 55 

na linha de pesquisa Tecnologias sustentáveis e recursos do semiárido e o tema 56 

Planejamento ambiental  foi incluso na linha de pesquisa Desenvolvimento e 57 

sustentabilidade de organizações no semi-arido. Não foi apresentada demais ocorrências 58 

Assim, Eu, Francisco Marlon Carneiro Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita 59 

conforme, será assinada pelos membros do colegiado.  60 
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DIANA GONÇALVES LUNARDI 63 
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ISADORA DE MENEZES BRASIL CAMARA 79 
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