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Ata da 4ª. Reunião Ordinária do Programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 9 

 10 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, as dez horas e trinta 11 
minutos reuniram-se na sala quatro do prédio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-12 
Graduação os professores do colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, 13 

Tecnologia e Sociedade. Estavam no recinto, os seguintes professores: DIANA 14 
GONÇALVES LUNARDI, ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, FRANCISCO 15 

MARLON CARNEIRO FEIJÓ, NILZA DUTRA ALVES, STHENIA SANTOS 16 
ALBANO AMORA e o discente  PETERSON GUERREIRO FERNANDES. 1ª. pauta - 17 
apreciação ata da 3a. reunião ordinária do colegiado do programa em Ambiente, 18 

Tecnologia e Sociedade;  2ª. pauta -  documentação para o recebimento de diploma de 19 
Marcelino Silva; 3ª. Pauta  - homologação da documentação de Sarah Raquel Sebastião 20 

realizada ad referendum; 4ª. Pauta -  apreciação e homologação da eleição do colegiado 21 
gestão 2017-2019; 5ª. pauta –- outras ocorrências. 1

a 
pauta – os membros do colegiado 22 

fizeram a leitura e a professora Diana Gonçalves Lunardi fiz modificações na ata para 23 
melhor compreensão do texto. Os demais membros concordaram com as mudanças e a 24 
homologação foi realizada em seguida. 2

a 
pauta – O estudante Marcelino Silva entregou 25 

a documentação necessária para o recebimento de diploma, como a dissertação em dvd, 26 

o nada consta da biblioteca, a autorização de publicação e ainda a comprovação do 27 
envio do artigo para uma revista com conceito qualis A1-B2. Os membros do colegiado 28 
verificaram os documentos e esses foram homologados em seguida. 3

a
 pauta – A 29 

estudante Sarah Raquel Sebastião enviou para o colegiado a documentação necessária 30 
para o recebimento do diploma, como a dissertação em dvd, o nada consta da biblioteca, 31 

a autorização de publicação e ainda a comprovação do envio do artigo para uma revista 32 
com conceito qualis A1-B2. A referida documentação foi analisada pela coordenação  33 
ad referendum, assim, o colegiado durante a reunião homologou a decisão da 34 
coordenação quanto ao ato realizado anteriormente a reunião.  4

a 
pauta – o coordenador 35 

do programa apresentou ao colegiado as atas de eleição dos novos membros do 36 

colegiado, tanto para membros docentes como discentes.  Os membros docentes eleitos 37 
para a nova gestão foram Francisco Marlon Carneiro Feijó, Elis Regina Costa de 38 

Morais, Sthenia Santos Amora, Ana Carla Diogenes Suassuna, Nilza Dutra Alves e 39 
como membros suplentes Ioná Santos Araujo Holanda, Diana Gonçalves Lunardi e 40 
Karoline Mikaelle de Paiva Soares. Quanto aos membros discentes, forma eleitas como 41 
membro titular e suplente, as discentes Flávia Gigliane Freitas Lima e Jamile Rodrigues 42 
Cosme de Holanda, respectivamente. O colegiado homologou o resultado da eleição 43 
para os membros do novo colegiado. 5

a 
 pauta –– os membros do colegiado não 44 



apresentaram outras ocorrências. Assim, Eu, Francisco Marlon Carneiro Feijó, lavrei a 45 

presente ata que após lida e aceita conforme, será assinada pelos membros do colegiado.  46 
 47 
 48 
 49 

DIANA GONÇALVES LUNARDI 50 
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ELIS REGINA COSTA DE MORAIS 54 
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FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 58 
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STHENIA SANTOS ALBANO AMORA 62 
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PETERSON GUERREIRO FERNANDES  66 
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