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Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as dez horas, reuniram-se 9 
na sala quatro do prédio da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação os professores do 10 
colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade. Estavam 11 
no recinto, os seguintes professores: DIANA GONÇALVES LUNARDI, ELIS 12 
REGINA COSTA DE MORAIS, FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ, 13 
STHENIA SANTOS ALBANO AMORA e o discente PETERSON FERNANDES. 1ª. 14 
Pauta - apreciação da ata da 2ª. reunião extraordinária do colegiado do programa em 15 
Ambiente, Tecnologia e Sociedade; 2a pauta – Apreciação do segundo relatório parcial 16 
de atividades de Nadja Cristina Pontes; 3ª pauta – Apreciação da documentação para 17 
expedição do diploma da concluinte Larycynthia S. Nascimento; 4a pauta - apreciação 18 
sobre o conceito para aprovação em teste de proficiência; 5a pauta – outras ocorrências. 19 
1ª. Pauta - apreciação da ata da 2a. reunião extraordinária do colegiado do programa em 20 
Ambiente, Tecnologia e Sociedade - a ata foi apreciada e após lida pelos membros do 21 
colegiado, foi homologada por todos os presentes. 2a pauta – apreciação do relatório 22 
parcial de atividades de Nadja Cristina Pontes – a estudante em questão enviou para 23 
apreciação o novo relatório das atividades que estavam sendo realizadas pela mesma, 24 
após a conferência do documento, os membros do colegiado pediram para que a 25 
estudante apresentasse os documentos de agendamentos para a defesa da dissertação 26 
para trinta de agosto de dois mil e dezesseis, respeitando o tempo mínimo de quinze 27 
dias conforme normas do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade, a decisão 28 
foi baseada na falta de tempo hábil para a apresentação dos documentos referente ao 29 
relatório parcial.  3a  pauta - apreciação da documentação ´para expedição do diploma da 30 
concluinte Larycynthia S. Nascimento. A concluinte apresentou toda a documentação 31 
necessária para a expedição do diploma, bem como o envio de artigo para revista qualis 32 
B1. Dessa forma, o colegiado aprovou a expedição do diploma, ressaltando que a 33 
estudante teve a sua prorrogação de defesa de dissertação aprovada por 30 dias, 34 
considerando o mês de fevereiro. A estudante defendeu em vinte e dois de março do 35 
corrente ano, tendo essa prorrogação aprovada na 2ª. reunião ordinária. 4a pauta - 36 
apreciação sobre o conceito para aprovação em teste de proficiência.  – o coordenador  37 
Francisco Marlon Carneiro Feijó citou que os testes de proficiência que os estudantes 38 
estavam realizando em diversos locais apresentavam notas de corte diferentes para 39 
aprovação. E considerando que o estudante do programa em Ambiente, Tecnologia e 40 
Sociedade deve ter um nota igual ou superior a sete, existia a necessidade de uma 41 
determinação por parte do colegiado quanto ao conceito para aprovação. A professora 42 



Diana Lunardi sugeriu que não houvesse a necessidade de nota, mas apenas o conceito 43 
aprovado ou reprovado. Os demais membros do colegiado concordaram com a proposta 44 
da docente. Assim, foi decidido que a partir desse semestre, o estudante dever 45 
apresentar um documento com um conceito determinado pela instituição produtora do 46 
teste. Foi ainda determinado que a coordenação fará uma resolução para apreciação do 47 
colegiado com normas complementares ao regimento do programa.  5a pauta – outras 48 
ocorrências - Não foi apresentada demais ocorrências. Assim, Eu, Francisco Marlon 49 
Carneiro Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, será assinada pelos 50 
membros do colegiado.  51 
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