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Ata da 5ª. reunião ordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 7 

 8 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, as 10 horas e 00 minutos, 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: CELSEMY ELEUTÉRIO 12 
MAIA, DIANA GONÇALVES LUNARDI, ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, 13 

FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ e o discente PETERSON FERNANDES. 14 
1ª. Pauta: Apreciação da ata da 4ª reunião ordinária do colegiado do programa em 15 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade do ano de dois mil e dezesseis; 2a pauta – apreciação 16 
da documentação da estudante Joceilma Sales Biziu dos Santos; 3ª pauta – discussão 17 
sobre a área de concentração e linha de pesquisa do programa em Ambiente, Tecnologia 18 

e Sociedade; 4a pauta – inclusão de docentes com co-orientadores. 5a pauta - outras 19 
ocorrências. Quanto a 1ª pauta, o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó apresentou 20 
a ata da  quarta reunião ordinária que foi apreciada e  após as considerações, aprovada e 21 

assinada pelos membros do colegiado. 2a pauta – a documentação da estudante Joceilma 22 
Sales Biziu dos Santos - como a submissão do artigo em periódicos, as três copias da 23 

dissertação em formato digital, o “nada consta da biblioteca” e ainda a autorização de 24 
publicidade da dissertação foi apresentada ao membros presentes que após a apreciação, 25 

foi aprovada por unanimidade. 3a pauta –  o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó 26 

apresentou a área de concentração e as duas linhas de pesquisas do programa em 27 
Ambiente, Tecnologia e Sociedade e ainda os temas de estudo. A professora Diana 28 
Gonçalves Lunardi apresentou que após a saída de alguns docentes da área de 29 
humanidades, poderia existir uma desbalanceamento do número de docentes quanto as 30 
duas linhas de pesquisa e existia a possibilidade da linha de pesquisa com temas de 31 

estudos na área de humanidades ser excluída. A professora Elis Regina Costa de Morais 32 
argumentou que os docentes apresentam estudos que podem estar nas duas linhas de 33 
pesquisa. Após essa explanação, foi decidido que permaneceria as duas linhas de 34 
pesquisa. O professor Celsemy Maria argumentou uma modificação nos temas de 35 
estudo, pois várias pesquisas existentes no programa já não estão relacionadas com os 36 

referidos temas de estudo citados no programa que foi enviado para a CAPES. Os 37 
demais membros do colegiado concordaram com o professor Celsemy Maia e foi 38 

decidido que seria enviado um e-mail para os docentes que desejassem modificações no 39 
temas de estudo para posterior aprovação em reunião de colegiado.  4a. pauta –  A 40 
professora Elis Regina Costa de Morais solicitou a inclusão do nome do professor 41 
Celsemy Eleutério Maia como co-orientador do mestrando Luis Gonzaga Neto e da 42 
mestranda Vera Monica de Vasconcelos. O professor Francisco Marlon Carneiro Feijó 43 
solicitou a inclusão do nome do professor Hideraldo Bezerra dos Santos e professora 44 



Nilza Dutra Alves como co-orientadores do mestrando Marcos Saulo Patrício de Sousa. 45 

Solicitou ainda a co-orientação da docente Nilza Dutra Alves para o estudante Joilson 46 
Marques. O professor Celsemy Maia  solicitou a inclusão do nome da professora Elis 47 
Regina Costa de Morais como co-orientadora do mestrando Brenno Azevedo e da 48 

mestranda Drayena Alves dos Santos. Todas as solicitações foram aprovadas. 5a pauta – 49 
Outras ocorrências  O professor Celsemy Maia relatou que as publicações dos docentes 50 
do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade são frutos de trabalhos isolados e 51 
sugere que o artigo aprovado seja vinculado a entrega do diploma e professor Francisco 52 
Marlon Carneiro Feijó sugeriu que enviaria um e-mail para docentes para conhecer o 53 

número de publicações oriundas de dissertações desse o  início do programa. Assim, Eu, 54 
Francisco Marlon Carneiro Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, 55 
será assinada pelos membros do colegiado.  56 
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