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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO nº 01/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
AMBIENTAIS FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, Campus ROLIM DE MOURA. Aos vinte e
seis dias de julho do ano de dois mil e vinte um, em ambiente virtual, a par�r das 16:30 horas, realizou-se
a reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais_PGCA, em caráter
ordinário.  Após a verificação do quórum, a presidente deu início a sessão solicitando a inclusão
do seguinte ponto de pauta: Prorrogação de defesas. Decisão: Aprovado por unanimidade. E o pedido de
re�rada do ponto de pauta 4: Processo nº 99955380f. 000009/2020-14: Assunto - Novo Regimento do
Programa, jus�ficando a falta de informações para discussões com o colegiado. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Informes: 1) Colaboração dos professores: a coordenadora relata que existe a necessidade
que os professores do programa colaborem mais com as a�vidades desenvolvidas pela coordenação, para
que o mesmo possa crescer para um futuro doutorado. 2) Credenciamento do PGCA/CREA, a
coordenação informa que o egresso Gabriel Freire, pediu o credenciamento do programa no
CREA. PAUTAS: 1. Troca de Orientação do mestrando Helton Marques Silva:  A professora, Fernanda Bay
Hurtado, do quadro permanente do  Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, solicitou por
meio de e-mail o Descredenciamento do quadro de professora permanente do PGCA, consequentemente
o colegiado terá que solicitar remanejamento do  mestrando Helton Marques para outro docente
permanente para fins de con�nuidade do mestrado. O professor Raniere Garcez Costa Souza, manifestou
o interesse em dar con�nuidade a orientação do mestrando. Após discussão, fez-se o seguinte
encaminhamento: Aprovar a troca de orientação. Decisão: Aprovado por unanimidade.  2. Prorrogação
do período de defesa da discente do PGCA - Interessados - Orientador Izaías Médice Fernandes e
mestranda Layssa Carla Rodrigues (20182000710): Em e-mail à coordenação, o orientador Izaías Médice
Fernandes, pede uma nova prorrogação da defesa da mestranda Larissa Carla Rodrigues, para o dia
13/08/21,  jus�ficando que a aluna não conseguirá defender até dia 30/07/21, prazo que já �nha sido
definido em reunião de colegiado no dia 30/06/21. Após discussão, fez-se o seguinte encaminhamento: o
colegiado entendeu que existe a possibilidade de mais uma prorrogação, até o dia 13/08/21, porém caso
não aconteça na data marcada, o colegiado  irá aplicar o Art. 40 do Regimento do PGCA, especificamente
a letra "e" que diz caso o aluno ter ultrapassado o prazo máximo es�pulado para a integralização no
curso, descontado o período de trancamento, o aluno será desligado do PGCA.  Decisão: Aprovado por
unanimidade. 3. Criação de Comissões de trabalho: a coordenadora relata que o Regulamento do PGCA,
apresenta como uma das atribuições do corpo docente no Art 60, item c) par�cipar de comissão
examinadoras, comissões de avaliação de habilidades em língua estrangeira, exame de seleção e outras
comissões ins�tuídas pela coordenação do curso. Após discussão, fez-se o seguinte encaminhamento:
criar comissão de seleção de mestrado, comissão de bolsas, comissão para credenciamento de
professores e outras que a coordenação e o colegiado acharem necessárias. Decisão: Aprovado por
unanimidade.  4. Processo n0 23118.008246/2021-41 Revalidação de Diploma de Lusandro Pezzarico: a
coordenação sugere a seguinte banca para avaliação da documentação, essa deverá seguir Resolução
273, de 09 de novembro de 2020, que é a Revisão da Resolução 531/CONSEA, que dispõe sobre os
procedimentos para a revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por ins�tuições estrangeiras
de ensino superior de cursos de graduação e de pós-graduação. Após discussão, fez-se o seguinte
encaminhamento para compor a banca: Sylviane Beck Ribeiro - Presidente, Marta Silvana Volpato Scco� -
Membro, Elvino Ferreira - Membro e Sandro Schons - Suplente. Decisão: Aprovado por unanimidade. 5.
Pedidos de prorrogação de defesas: Após discussão, fez-se o seguinte encaminhamento: que as
prorrogações passem a ser pedidas, pelos orientadores à coordenação, a par�r da abertura de processos
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no SEI. para o caso de professores associados deverá ser enviado por e-mail o pedido com um prazo  até
30 dias antes do prazo máximo de defesa. O representante discente, não conseguiu par�cipar, pois seu
acesso ao link da reunião, estava sendo negado. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por
encerrada a reunião às 17:42 horas, da qual, para constar, eu, Sylviane Beck Ribeiro, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SYLVIANE BECK RIBEIRO, Coordenador(a), em
26/07/2021, às 21:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Vieira Junior, Usuário Externo, em
26/07/2021, às 21:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCILENE CAVALI, Membro da Comissão, em 27/07/2021,
às 00:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CURITIBA ESPINDULA, Usuário Externo, em
28/07/2021, às 07:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0724538 e
o código CRC 73FB4913.
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