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

e Sociedade 8 

 9 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e 10 

trinta 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: ELIS REGINA 13 

COSTA DE MORAIS, FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ, NILZA DUTRA 14 

ALVES e ANA CARLA DIÓGENES SUASSUNA. A professora STHENIA SANTOS 15 

ALBANO AMÓRA e a discente FLÁVIA GIGLIANNE FREITAS LIMA justificaram 16 

suas ausências. Foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 1º ponto – aprovação da 17 

ata da 1ª Reunião Ordinária de 2018; 2º ponto – adiamento da defesa da mestranda Vera 18 

Monica de Vasconcelos; 3º - apreciação da documentação dos mestrandos para qualifi-19 

cação e defesa de mestrado; 4º - ranqueamento dos docentes para definição do número 20 

de orientados; 5º - edital de seleção de mestrado 2018; 6º - outras ocorrências. 1
º 
ponto – 21 

a ata mencionada foi aprovada e assinada pelos presentes; 2
º 
ponto – sobre o segundo 22 

ponto, alegou-se que a análise dos dados não estava correspondendo; a aluna pediu 30 23 

dias de prorrogação; o Colegiado estabeleceu 01 (uma) semana para apresentação de um 24 

plano de trabalho; se este for aprovado, a aluna terá 30 dias para entregar a dissertação 25 

pronta; 3
º
 ponto – sobre este ponto, foram homologadas as defesas de projeto de disser-26 

tação de Flávia Giglianne Freitas Lima e Karla Eloisse Alencar de Oliveira, além das 27 

defesas de dissertação de Marcos Saulo Patrício de Sousa, Alcileide Vieira Barreto e 28 

Diana Carvalho de Freitas; 4º ponto – sobre o quarto ponto, apenas Clarisse Pereira Be-29 

nedito tem direito a dois orientandos, dentre aqueles que solicitaram duas vagas no edi-30 

tal; Daniel Valadão Silva quer apenas uma orientação, mas ele tem direito a duas; 5º 31 

ponto – sobre este ponto, foram retiradas as previsões de reserva de vagas para candida-32 

tos transgêneros, indígenas, estrangeiros e com deficiência. A prova de inglês será clas-33 



sificatória, ocorrerá no mesmo dia e horário de realização da prova objetiva; o projeto 34 

terá peso 2 (dois), o currículo 3 (três), a prova escrita 4 (quatro) e a prova de inglês 1 35 

(um); 6º - outras ocorrências: a aluna Anna Luisa de Carvalho Brito solicitou o cance-36 

lamento de sua bolsa, em virtude da obtenção de vínculo empregatício. O Colegiado 37 

votou pela transferência da bolsa para Flávia Giglianne Freitas Lima. Sobre as bolsas 38 

que provirão dos discentes que defenderão até fevereiro, haverá a convocação de su-39 

plentes da última seleção. O critério para escolha será a maior nota obtida. O professor 40 

que receber algum orientando agora será consultado sobre a necessidade de novas vagas 41 

na seleção de 2018; a prorrogação de defesa da aluna Gisele Pereira Gama Garcia foi 42 

aceita, considerando que a mesma está em seu sexto mês de gravidez e não houve tempo 43 

para conclusão do trabalho. A prorrogação será até julho. A aluna deve apresentar plano 44 

de trabalho expondo a situação da dissertação até agora e quais as etapas que serão de-45 

senvolvidas até julho. Assim, Eu, Dickson Ramon Santos de Araújo, Secretário dos 46 

Programas de Pós-graduação, lavrei a presente ata que, após lida e aceita conforme, será 47 

assinada pelos membros do colegiado.  48 
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