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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA

DATA: 02 de setembro de 2021.
Aos dois dias do mês de setembro de 2021, reuniram-se via Google Meet os senhores
membros da Comissão do Programa de Pós Graduação em Análise Ambiental Integrada, sob
a coordenação do Prof. Décio Luis Semensatto Jr. Estavam presentes os Profs(as).Simone
Miraglia, Cristina Nordi, Sheila Furquim, Ana Bitencourt, Luciana Farias, Maria de Lourdes
Moraes, Heron Silva, Andrea Rabinovici, Zysman Neiman, Juliana Azevedo, Rosângela Calado
e as representantes discentes Izabela Iacillo e Bárbara Milato.

Informes Gerais da Coordenação:

Informes do Conselho de Pós Graduação e Pesquisa.

1) Homologação da nova coordenação do PPGAAI;
2) Novo Regimento da ProPGPq: Câmaras e programas terão que adequar seus

regimentos até o final do ano;

3) Pesquisa: Agente PII (Pesquisador para Inovação e Internacionalização), ponto

focal para projetos na área de inovação e internacionalização;

4) Aprovada a Política de Ações Afirmativas na Pós-Graduação

5) Internacionalização: Unifesp ofereceu diversas disciplinas na cooperação AUGM

(Associação das Universidades Grupo Montevideo, AAI: Comunicação Científica (1

aluna matriculada)/Economia e Gestão Ambiental, Alunos da Unifesp podem

cursar disciplinas de outros países, Pró-reitoria está organizando a abertura para

alunos refugiados de outros países.

6) Pós-Graduação: GT de Política Institucional para a Pós-Graduação – primeira

reunião em 26/08, Espaço para debate das Orientações Múltiplas, Câmaras dos

campi serão convidadas a indicar nomes para compor Comissão de Cursos Novos

(APCN);

7) Integração: Será criado Escritório de Divulgação e Comunicação Científica,

Ampliar a divulgação de nossas pesquisas, Apoio do DCI/Reitoria.

Informes da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus Diadema

1) Representantes do Campus Diadema no Instituto de Estudos Avançados e

Convergentes (IEAC): Simone Miraglia (titular) / João Alexandrino (suplente) –

mandatos encerrados. Indicação de novos membros pelos programas à CaPGPq;

2) Agente PII/Diadema (não credenciado em programas de Diadema: Indicação da

Câmara (02/09): Prof. Rodrigo Cayô da Silva (DCB)/Titular e Mariana Lazarini

(DCF)/Suplente; Solicitação à ProPGPq para criação de um Escritório de Apoio à

Pesquisa local, onde o PII ficaria alocado com apoio de uma secretaria;
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3) Aprovado novo regimento da CaPGPq (consonância com novo regimento da

pró-reitoria).

Informes do Programa Análise Ambiental Integrada

1) 6º Sintegrada com inscrições abertas: Data: 16/10/2021 (sábado), Palestra Magna:

“Educação das relações étnico-raciais e a diversidade cultural: uma importante

questão a ser abordada na pós-graduação” (Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves

e Silva – UFSCar), Alunos do programa devem apresentar trabalhos, Alunos especiais

que irão ingressar podem apresentar seus projetos;

2) Orientações Múltiplas: Interação com o GT de Política Institucional para a

Pós-Graduação, Contato e associação com outros programas com potencial interesse

nesta modalidade de orientação.

3) Palestras na AUGM: 23/09 (15:00): Cristina Nordi – “Presença de cianobactérias e

suas toxinas em reservatórios eutrofizados”, Link será disponibilizado na página do

programa;

4) Comunicação: Site do Programa, Pequenas remodelações e ajustes, Perfil do FB:

Profa. Luciana Farias, Mais de 1.000 seguidores, envio de material para postagem:

defesas de alunos, dissertações defendidas, artigos de opinião, imagens de atividade

da pesquisa;

5) Nova representação discente na CEPG: Ana Paula Lolato Secco (Titular), Izabela Iacillo

Soares (Suplente).

Ordem do dia

1) Solicitação de Trancamento do Aluno Rogério Aparecido Brioto, por motivo de saúde,
trancamento aprovado por unanimidade pelo período de 12 meses a contar a partir
de hoje;

2) Banca de Qualificação solicitada por Pâmela Macedo da Silva, aprovada por
unanimidade;

3) Ingresso de novos alunos:

a. Elaine Christina de Oliveira (Profa. Ana Luisa Vietti Bitencourt, Profa Luciana
Farias), ingresso aprovado por unanimidade;

b. Juliana Lisita de Souza Mattos (Profa. Mirian Shinzato), ingresso aprovado
por unanimidade;

c. Leandro doa Santos Souza, parecerista do projeto não retoirnou no prazo
estipiulado, assunto tirado de pauta, será avaliado em outra reunião da CEPG.

4) Extensão de Prazo de Defesa:
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a. Daniel Amaral de Souza, solicitação aprovada por unanimidade, defesa da
dissertação prevista para Março de 2022;

b. Alexandre Gregório dos Santos, solicitação aprovada por unanimidade, defesa
da dissertação prevista para Outubro de 2021.

5) Solicitação de Banca de Defesa de Dissertação:
a. Alexandre Gregório dos Santos (Profa. Rosangela Calado e Prof. Nilton

Rosário), composição da banca aprovada por unanimidade.
6) Indicação de Co-orientação aluna Ana Carolina Pires Camargos (profa. Juliana

Azevedo), inclusão da Profa. Elisabete de Santis Braga (IO/USP), solicitação aprovada
por unanimidade.

7) Atribuição das bolsas que ficarão vagas no final do mês de setembro, Prof. Décio
propôs duas possibilidades, a primeira: atribuir as bolsas aos candidatos do processo
seletivo vigente realizado em abril de 2021; a segunda: realizar um novo processo
seletivo neste segundo semestre com o objetivo de dar a oportunidade dos novos
ingressantes de participarem do processo seletivo; a Comissão decidiu pela
Possibilidade 1, as bolsas serão atribuídas aos candidatos do processo seletivo
realizado em abril de 2021;

8) Eleição dos novos membros da CEPG: vagas disponíveis, 6 titulares e 3 suplentes
para os Docentes e 1 titular e 1 suplente para os Discentes, cronograma do processo
eleitoral aprovado será realizado durante o mês de setembro para homologação em
outubro, sistema de votação aprovado, online via Google Forms, foi sugerido o
convite dos credenciados com menor participação na história do colegiado.

9) Recursos Financeiros:
a. Proap 2021: Orçamento aprovado: R$ 21.522,00 orçamentos apresentados

pelo Prof. Décio aprovados, com pendência de orçamento a ser atualizado pela

Profa. Cristina Nordi e renegociação dos orçamentos dos e-books solicitados Profa.

Simone Miraglia e Prof. Zysman;

b. RTI/Fapesp: proposta da Profa. Geórgia foi aprovada por unanimidade, será
encaminhada à Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do Camus Diadema
para efetivação da compra.

10) Softwares Antiplágio: a Comissão decidiu que será utilizado o Turnitin que foi
assinado pela Universidade, com uma base de dados mais robusta, proporcionando
um relatório de similaridade mais confiável.

Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo, o Prof. Décio, agradeceu os
trabalhos da Comissão de Ensino e encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.
Eu, Sheila Caroline Lemos, Administradora, lavrei a presente ata.
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