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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE UM DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE  

Aos vinte e sete dias mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta minutos da manhã, por meio 1 

de videoconferência, em decorrência da necessidade de evitar aglomeração, devido a PANDEMIA causada pelo 2 

COVID-19, utilizando a ferramenta Google Meet, código de acesso meet.google.com/ttb-pnnk-rhm, foi realizada a 3 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA de dois mil e vinte um do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 4 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade (PPGATS). Estavam presentes, os professores Elís Regina Costa de Morais, 5 

Ricardo Henrique de Lima Leite, Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra, Francisco Marlon Carneiro Feijó e Nilza Dutra 6 

Alves e a discente Bárbara Jéssica Pinto Costa. Verificada a existência de quórum, a coordenadora do programa e 7 

presidente da seção, Profª Elís Regina Costa de Morais, declarou aberta a reunião e realizou a leitura da pauta: 8 

Primeiro ponto: Apreciação e deliberação de solicitação de reconsideração de banca e data de defesa de 9 

dissertação. Segundo ponto: Apreciação e deliberação de solicitação de prorrogação de prazo de defesa de 10 

dissertação. Após a leitura e aprovação da pauta, a presidente do colegiado iniciou a discussão e deliberação dos 11 

pontos. Primeiro ponto: APROVADA, conforme solicitado pelo discente Brenda Nathália Fernandes Oliveira, 12 

matricula n. 2018120268, e seu orientador Prof. Ricardo Henrique de Lima Leite, a solicitação de reconsideração 13 

de constituição da banca e data de Defesa de Dissertação. A discente cumpriu todas as exigências regimentais e em 14 

decorrência da necessidade de evitar aglomeração, devido a PANDEMIA causada pelo COVID-19, a defesa será 15 

realizada por meio de webconferência utilizando a ferramenta Google Meet, acesso https://meet.google.com/our-16 

pdfq-yee no dia 30/04/2021 às 14h 00min, sendo a banca constituída por Ricardo Henrique de Lima Leite 17 

(Orientador/UFERSA); Karoline Mikalle de Paiva Soares(Coorientadora/UFERSA); Êlika Suzianny de Sousa (IFRN); 18 

Rafael de Queiroz Ferreira (UFES) como membros titulares; e Thiago Azevedo de Oliveira (IFRN) e Heliane Rosa do 19 

Amaral (UFES) suplentes. Segundo Ponto: Por unanimidade, o colegiado decide devolver a solicitação de apreciação 20 

de prorrogação de prazo, por seis meses, de defesa de dissertação da discente Juliana Holanda Maia (matrícula n. 21 

2019120342), para que a mesma, em comum acordo com sua orientadora Profa. Clarisse Pereira Benedito, ajuste 22 

o cronograma de atividades e reenvie ao colegiado para apreciação.  Foi considerado que a discente ingressou em 23 

agosto de 2019 no PPGATS, sendo o prazo de conclusão para julho de 2021, com a prorrogação de seis meses, o 24 

prazo final para defesa da dissertação passa para janeiro de 2022 e não fevereiro de 2022 conforme consta no 25 

cronograma disponível na solicitação de prorrogação enviada para ser apreciada por esse colegiado. Nada mais 26 

existindo a tratar, a Profa. Elís Regina Costa de Morais deu por encerrada a reunião e lavrou a presente ata que, 27 

após lida e aprovada, será assinada pelos membros do colegiado.28 
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