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Ata da 3ª. reunião ordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 7 

 8 

Aos três dias do mês de abril  do ano de dois mil e dezessete, as dez horas e trinta 9 

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 2a. reunião ordinária do ano de 2017 do programa de pós-16 

graduação em ATS;  2ª. pauta -  aprovação de documentos para recebimento de diploma 17 

do mestrando Paolo Américo de Oliveira; 3ª. Pauta - apreciação da dilatação do prazo 18 

para a defesa de Jacqueline Cabral; 4ª. pauta - apreciação e homologação da eleição 19 

para representante estudantil do colegiado ppgats 2017/2019; 5ª. pauta – apreciação 20 

sobre a aula magna, 6ª. pauta-  - índice de produção de docentes; 7
a 

pauta - outras 21 

ocorrências. 1
a 

pauta – os membros do colegiado fizeram a leitura e a professora Diana 22 

Lunardi fez modificações para melhor compreensão do texto. Os demais membros 23 

concordaram com as mudanças e a homologação foi realizada em seguida. 2
a 

pauta – O 24 

estudante Paolo Americo de Oliveira apresentou os documentos necessários para o 25 

recebimento do diploma que foi apreciado pelo colegiado, sendo aprovado em seguida. 26 

3
a
 pauta – a  estudante Jackeline Cabral solicitou ao colegiado a dilatação do prazo para 27 

a defesa de mestrado devido a compromissos agendados do membro externo. A data 28 

solicitada seria vinte e sete de abril do corrente ano. O colegiado após discussão sobre o 29 

tema aceitou a nova data, porém que determinou que a estudante não teria mais prazos 30 

adicionados para a defesa do mestrado.  4
a
 pauta – o representante estudantil Peterson 31 

Fernandes pediu a palavra para falar sobre o pleito. Mencionou que o pleito transcorreu 32 



normalmente e apresentou poucos votantes. A discente Flávia Giglianne Freitas Lima 33 

obteve 7 votos e a discente Jamile Rodrigues Cosme de Holanda obteve 1 voto como 34 

representante titular e ainda obteve 8 votos com representante suplente.  Dessa forma, 35 

por alcançarem o maior número de votos conforme especificado no item 7 do Edital 36 

03/2017, ficaram eleitas como representante discente titular e suplente, as discentes 37 

Flávia Giglianne Freitas Lima e Jamile Rodrigues Cosme de Holanda, respectivamente. 38 

5
a 

 pauta –  O coordenador do programa informou que a Pro-reitoria de pesquisa e pós-39 

graduação não teria uma aula magna para todos os programas e dessa forma, o 40 

programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade poderia  realizar uma aula magna 41 

especifica. Disse ainda que poderia pedir sugestões a todos os docentes quanto ao 42 

palestrante da aula magna. A professora Diana Lunardi falou que um palestrante que 43 

falasse sobre o qualis  e os índices de produção seria interessante. Após as discussões, 44 

os membros do colegiado homologaram a sugestão da professora Diana Lunardi. 6
a 

45 

pauta – o professor Marlon Feijó disse que o índice de produção do programa estava 46 

baixo e deveria existir uma reunião ampliada para uma discussão sobre o tema. Todos 47 

os professores presentes disseram que os docentes em conjunto com os discentes tinham 48 

que publicar nas revistas em qualis com extrato superior a B2 com a finalidade de 49 

melhorias no índice de produtividade do programa. Conforme sugerido pela professora 50 

Diana Lunardi sobre a aula magna, a mesma mencionou que o diretor da revista 51 

Caatinga poderia ministrar a aula magna e falar sobre qualis e índice de produtividade. 52 

Os membros acataram o nome do diretor e o coordenador tomou a ação de enviar o 53 

convite para o mesmo. 7
a
 pauta – nenhuma ocorrência foi citada. Assim, Eu, Francisco 54 

Marlon Carneiro Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, será 55 

assinada pelos membros do colegiado.  56 

 57 
 58 

 59 

DIANA GONÇALVES LUNARDI 60 
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ELIS REGINA COSTA DE MORAIS 64 

 65 

 66 

 67 

FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 68 
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STHENIA SANTOS ALBANO AMORA 72 
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PETERSON GUERREIRO FERNANDES 76 


