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Ata da 2ª. Reunião Extraordinária do Programa de Pós-graduação em Ambiente, Tecno-7 

logia e Sociedade 8 

 9 

Aos vinte cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 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, Tec-12 

nologia e Sociedade. Estavam no recinto os seguintes professores, além da representante 13 

discente: FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ, NILZA DUTRA ALVES, 14 

STHENIA SANTOS ALBANO AMÓRA, IONÁ SANTOS ARAÚJO HOLANDA (su-15 

plente convocada) e FLÁVIA GIGLIANNE FREITAS LIMA. As professoras ELÍS 16 

REGINA COSTA DE MORAIS e ANA CARLA DIÓGENES SUASSUNA justifica-17 

ram suas ausências. Foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 1º ponto – homolo-18 

gação da seleção de estudantes de mestrado para o ano 2018; 2º ponto – solicitação de 19 

trancamento do semestre da estudante Mayara Santos; 3º - convocação do primeiro co-20 

locado devido a bolsa da CAPES; 4º - aproveitamento de candidato para a professora 21 

Iona Santos; 5º - prestação de contas do programa CAPES/FAPERN; 6º - deliberação 22 

sobre minuta de resolução para membros de banca de defesa; 7º - outras ocorrências. 23 

Inicialmente, o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó pediu para incluir a aprova-24 

ção da ata da 4ª Reunião Ordinária e os documentos finais da dissertação de Lia Rodri-25 

gues Lessa de Lima como pontos de pauta. Ambos foram aceitos, sendo incluídos como 26 

primeiro e segundo pontos da pauta, sendo os demais pontos renumerados duas posições 27 

à frente. 1
º 
ponto – a ata da 4ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos presen-28 

tes; 2
º 
ponto – os documentos finais da dissertação da discente foram homologados; 3

º
 29 

ponto – a homologação da seleção foi adiada para a próxima reunião, considerando que 30 

ainda está em curso o prazo para interposição de recursos; 4º ponto – o trancamento da 31 

Mayara Santos (por motivos de saúde) foi aprovado, sendo-lhe concedido o prazo de 04 32 

(quatro) meses; 5º ponto – a convocação do candidato aprovado com a maior nota foi 33 



aprovada. Dessa forma será chamado a ocupar a vaga o candidato Francisco Hiályson F. 34 

Medeiros; 6ºponto  - o professor Francisco Marlon Carneiro Feijó apresentou as contas 35 

do uso dos recursos da FAPERN, que foram aprovadas por todos. O professor ainda 36 

mencionou que será necessária a devolução de recurso relativo ao não uso com banca de 37 

mestrado; 7º - sobre minuta de resolução para membros de banca de defesa, ficou deci-38 

dido que os critérios devem ser encaminhados para que os outros professores também 39 

possam contribuir; a professora Sthenia Santos Albano Amóra defende que existam 40 

duas decisões, uma com critérios para composição da banca e outra com orientações 41 

para que o aluno defenda; as professoras Nilza Dutra Alves e Ioná Santos Araújo Ho-42 

landa defendem que exista apenas uma decisão com os critérios para composição de 43 

banca e orientações para os alunos; as regras sobre formatação da dissertação disponí-44 

veis na página do PPGATS devem permanecer; o professor Francisco Marlon Carneiro 45 

Feijó defende que seja mantida a exigência de apenas 01 (uma) uma produção científica 46 

como requisito para membro externo participar de banca de defesa de dissertação; a 47 

professora Sthenia Santos Albano Amóra sugeriu trocar o critério de ser orientador ou 48 

coorientador (para os professores portadores apenas do diploma de doutor, mas sem 49 

vinculação com pós-graduação) por já ter participado de alguma banca de defesa de 50 

dissertação ou tese; o critério de relação de parentesco (que impedia que membros com 51 

relação profissional próxima pudessem compor as bancas) foi excluído, apesar de o pro-52 

fessor Francisco Marlon Carneiro Feijó ter manifestado interesse na manutenção da 53 

redação original; a redação sobre a videoconferência foi mantida; 8º ponto -  não existi-54 

ram outras ocorrências. Assim, Eu, Dickson Ramon Santos de Araújo, Secretário dos 55 

Programas de Pós-graduação, lavrei a presente ata que, após lida e aceita conforme, será 56 

assinada pelos membros do colegiado.  57 

 58 

 59 

FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 60 

 61 

 62 

IONÁ SANTOS ARAÚJO HOLANDA 63 

 64 

 65 

NILZA DUTRA ALVES 66 

 67 

 68 

STHENIA SANTOS ALBANO AMÓRA 69 

 70 



FLÁVIA GIGLIANNE FREITAS LIMA 71 

 72 

 73 

DICKSON RAMON SANTOS DE ARAUJO 74 


