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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIE-3 

DADE 4 
 5 

 6 

Ata da 4ª. Reunião Ordinária do Programa de Pós-graduação em Ambiente, Tecnologia 7 

e Sociedade 8 

 9 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minu-10 

tos, reuniram-se na sala quatro do prédio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 11 

os professores do colegiado do curso de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e So-12 

ciedade. Estavam no recinto os seguintes professores, além da representante discente: 13 

ELIS REGINA COSTA DE MORAIS, FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ, 14 

NILZA DUTRA ALVES e JAMILE RODRIGUES COSME DE HOLANDA. As pro-15 

fessoras STHENIA SANTOS ALBANO AMÓRA e ANA CARLA DIÓGENES SU-16 

ASSUNA justificaram suas ausências. Foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 17 

1º ponto – deliberação sobre a documentação para recebimento do diploma do mestran-18 

do Paulo Sérgio Fernandes das Chagas; 2º ponto – Plataforma Sucupira; 3º - APCN - 19 

doutorado em Ciências Ambientais; 4º - Mudança de orientação da discente Mayara 20 

Santos; 5º - oferta da disciplina de Georeferenciamento aos discentes; 6º - outras ocor-21 

rências. 1
º 
ponto – os documentos apresentados pelo aluno foram homologados; 2

º 
ponto 22 

– sobre o segundo ponto, ficou decidido que o envio de informações deve ser feito tri-23 

mestralmente; o cumprimento do prazo gera acréscimo de 1% (um por cento) – até o 24 

limite de 4% (quatro por cento) – no índice dos recursos destinados ao professor, calcu-25 

lado sobre o índice do professor com melhor pontuação; 3
º
 ponto – sobre este ponto, em 26 

que se cogita a fusão do PPGEC e PPGATS, com a criação de um curso apenas com 27 

nível de doutorado, a professora Nilza Dutra Alves não tem interesse; Elís Regina Costa 28 

de Morais não observa viabilidade se os dois PPGs possuem avaliação 3 (três); Francis-29 

co Marlon Carneiro Feijó acha melhor trazer o coordenador das Ciências Ambientais 30 

para debater; 4º ponto – sobre o quarto ponto, não havia a documentação necessária 31 

para discussão e, assim, foi decidido que o ponto pode ficar para a próxima reunião. 32 

Considerando que a discente manifestou interesse em trancar o curso, quem ficar em 33 



primeiro lugar na seleção será chamado para receber a bolsa de mestrado; 5º ponto – 34 

sobre este ponto, ficou decidido que a disciplina será oferecida pelo professor Paulo 35 

César Moura da Silva, como um Tópico Especial, no semestre 2018.2; 6º - outras ocor-36 

rências: não existiram outras ocorrências. Assim, Eu, Dickson Ramon Santos de Araújo, 37 

Secretário dos Programas de Pós-graduação, lavrei a presente ata que, após lida e aceita 38 

conforme, será assinada pelos membros do colegiado.  39 

 40 
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FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 42 
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