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 8 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 e STHENIA SANTOS 14 

ALBANO AMORA e o discente PETERSON FERNANDES. 1ª. Pauta - apreciação da 15 

ata da 3ª. reunião extraordinária do colegiado do programa de pós-graduação em 16 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade; 2
a 

pauta – Ranqueamento dos docentes para 17 

definição do número de vagas de orientados - seleção 2017; 3ª pauta – edital de seleção 18 

de discentes - 2017; 4
a
 pauta – outras ocorrências. 1ª. Pauta - apreciação da ata da 3a. 19 

reunião extraordinária do colegiado do programa de pós-graduação em Ambiente, 20 

Tecnologia e Sociedade - a ata foi apreciada e a professora Diana Gonçalves Lunardi 21 

fez alterações para melhor compreensão da leitura da ata que foi aceita pelos membros 22 

do colegiado e em seguida foi homologada por todos os presentes. 2
a
 pauta – 23 

Ranqueamento dos docentes para definição do número de vagas de orientados – seleção 24 

– o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó apresentou o ranqueamento dos docentes 25 

do programa para definição do número de orientados para a seleção de discentes. O 26 

colegiado fez duas observações: a primeira que o professor Daniel Valadão refizesse a 27 

planilha com o número de artigos apresentados no coleta CAPES em 2015 e que a 28 

professora Lilian Giesta fosse contactada para o envio da planilha com a finalidade de 29 

orientações na seleção. Após essas deliberações, o ranqueamento foi realizado 30 

novamente e os seguintes professores obtiveram os seguintes números de orientados – 31 

Ana Carla Diogenes Suassuna, Clarisse Pereira Benedito, Daniel Valadão, Francisco 32 

Marlon Carneiro Feijó, Karoline Soares, Sthenia Santos e Vitor Lunardi, uma vaga 33 

respectivamente e as docentes Diana Lunardi, Elis Regina Morais Costa, Ioná Araujo, 34 

Nilza Dutra Alves, duas vagas, respectivamente. 3
a  

pauta – edital de seleção de 35 

discentes – 2017 –  o colegiado decidiu que o escopo do edital seria semelhante ao 36 

edital lançado em 2015, mas seria enviado para os docentes modificarem os temas e 37 

pontos de estudos e referências bibliográficas. Após essas discussões, o colegiado 38 

deliberou as datas de seleção que foram estipuladas da seguinte forma – as inscrições 39 

ocorrerão de vinte e seis de setembro a vinte e oito de outubro e a seleção será de 40 

dezessete de novembro a sete de dezembro do corrente ano.  4
a
 pauta – outras 41 

ocorrências – não houve outras ocorrências. Assim, eu, Francisco Marlon Carneiro 42 



Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, será assinada pelos 43 

membros do colegiado.  44 
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