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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E 3 
SOCIEDADE 4 

- discussão do oficio da Capes quanto a indicação de cinco temas relevantes de pesquisa no ATS 5 
 6 

 7 

Ata da 9ª. reunião ordinária do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade 8 

 9 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, as dez horas e trinta 10 

minutos, reuniram-se na sala quatro do prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-11 
Graduação os professores do colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, 12 

Tecnologia e Sociedade. Estavam no recinto, os seguintes professores: DIANA 13 
GONÇALVES LUNARDI, ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, FRANCISCO 14 

MARLON CARNEIRO FEIJÓ, STHENIA SANTOS ALBANO AMORA e o discente 15 
PETERSON FERNANDES. 1ª. Pauta - apreciação da ata da 8ª. reunião ordinária do 16 

colegiado do programa de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade; 2
a 

17 
pauta – documento para defesa de dissertação da mestranda Rosane Fernandes de Sousa 18 

Gurgel; 3ª pauta – solicitação de pagamento de trabalho publicado pela estudante 19 
Danielle Belmont na disciplina de ATS; 4

a
 pauta – solicitação de renovação do contrato 20 

de professor visitante - Danielle Marie Macêdo Sousa; 5
a
 pauta -  discussão do oficio da 21 

Capes quanto a indicação de cinco temas relevantes de pesquisa no ATS; 6
a
 pauta – 22 

outras ocorrências. 1ª. Pauta - apreciação da ata da 8
a
. reunião ordinária do colegiado do 23 

programa de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade - a ata foi apreciada 24 
e a professora Diana Gonçalves Lunardi fez alterações para melhor compreensão da 25 

leitura que foi aceita pelos membros do colegiado e em seguida homologada por todos 26 
os presentes. 2

a
 pauta – documento para defesa de dissertação da mestranda Rosane 27 

Fernandes de Sousa Gurgel – a estudante em questão apresentou os documentos 28 
pertinentes para a defesa da sua dissertação que segue em descrição: solicitação de 29 

agendamento de defesa de dissertação para a data de vinte e sete de outubro do corrente 30 
ano. Os membros da banca apresentados foram professor Emanoel Márcio Nunes, 31 

professor Elisabete Stradiotto Siqueira como representantes internos e o professor 32 
Vinicius Claudino Sá como membro externo ao programa Ambiente, Tecnologia e 33 

Sociedade; e ainda o artigo denominado “os impactos da renda das famílias da 34 
comunidade de Sombras Grandes e Milagres: o caso do Projeto Dom Helder Câmara – 35 

PDHC. Os membros do colegiado após observação dos documentos, homologaram a 36 
solicitação de defesa da estudante supra citada. 3

a 
pauta – solicitação de pagamento de 37 

trabalho publicado pela estudante Danielle Belmont na disciplina de ATS. O professor 38 
Francisco Marlon Carneiro Feijó explicou que a estudante Danielle Belmont produziu o 39 

artigo intitulado “Potencial dos Sensores da Aeronave R99 para Pesquisas Científicas 40 
em Gestão Ambiental” para a Revista Brasileira de Geografia e Física com Qualis B2 41 

em Ciências Ambientais, fruto da disciplina Ambiente, Tecnologia e Sociedade 42 

ministrada pelas Profas. Daniele Macedo e Lilian Caporlíngua Giesta. Em seguida, os 43 
membros do colegiado afirmaram que a publicação seria bom para o programa em 44 



Ambiente, Tecnologia e Sociedade e homologaram a solicitação.  4
a
 pauta – solicitação 45 

de renovação do contrato de professor visitante - Danielle Marie Macedo Sousa – O 46 
ponto diz respeito a solicitação da professora Danielle Marie Macedo para continuar 47 

como professora visitante no programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade. A 48 
mesma enviou para a coordenação o plano de trabalho para o ano de dois mil e 49 

dezessete, o relatório técnico produzido no ano de dois mil e dezesseis e o currículo 50 
Lattes. A professora Elis Regina Costa de Morais referendou a solicitação, explanando a 51 

importância da continuidade do trabalho da professora visitante Danielle Marie Macedo 52 
Sousa. Após a fala da professora Elis Regina Costa de Morais, todos os membros 53 

homologaram a solicitação da professora visitante Danielle Marie de Macedo Sousa 54 
para continuidade do contrato. 5

a
 pauta - discussão do oficio da Capes quanto a 55 

indicação de cinco temas relevantes de pesquisa no ATS – o professor Francisco Marlon 56 
Carneiro Feijó explicou que a CAPES solicitou cinco temas relevantes para o programa 57 

em Ambiente, Tecnologia e Sociedade através de ofício e o mesmo sugeriu que uma 58 
reunião ampliada fosse produzida para discussão desses temas. Em seguida, a 59 

professora Diana Gonçalves Lunardi argumentou que essa consulta poderia ser realizada 60 
por e-mail e caso fosse necessário, os docentes poderiam reunir-se para discussão dos 61 

temas. Essa decisão foi aceita por todos os membros do colegiado. 6
a
 pauta - outras 62 

ocorrências – não houve outras ocorrências. Assim, eu, Francisco Marlon Carneiro 63 

Feijó, lavrei a presente ata que após lida e aceita conforme, será assinada pelos 64 
membros do colegiado.  65 
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DIANA GONÇALVES LUNARDI 68 
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ELIS REGINA COSTA DE MORAIS 72 
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FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 76 
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STHENIA SANTOS ALBANO AMORA 81 
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PETERSON FERNANDES 85 


