Extrato de Ata da 36a reunião do colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil
e Ambiental realizada em 26 de fevereiro de 2018.
Às 14:00h do dia 26 de fevereiro de 2018, o colegiado se reuniu na sala da coordenação do
PPGECA, para sua 36ª reunião ordinária, sob a presidência da Professora Iana Alexandra Alves
Rufino e com a presença das professoras Leda Christiane de F. Lucena e Veruschka Escarião
Dessoles. A pauta do dia iniciou-se com a informação de que não existem bolsas para o
doutorado até o momento, porém com uma probabilidade concreta de divulgação do edital da
FAPESQ. Ficou definido pelo Colegiado que os critérios para concessão de bolsa devem seguir a
ordem de classificação geral do processo seletivo vigente, no caso do mestrado, e a classificação
por área, no caso do Doutorado, sendo prioridade a oferta de pelo menos uma bolsa para cada
área de concentração, caso venham a surgir. O colegiado fez as seguintes observações sobre os
procedimentos de matrícula: na sexta-feira imediatamente após o período de matrículas (dia
09/03/2018), deve ser publicada uma segunda chamada, para os candidatos que constarem na
lista de espera, caso algum candidato da primeira chamada não tenha efetuado matrícula. Além
disso, os professores que ficaram com vacância, em virtude de nova convocação, devem ser
consultados sobre os possíveis alunos que serão chamados. Os alunos devem ser informados no
ato da matrícula sobre a alocação do orientador para casos em que haja impedimentos pessoais
ou desistência por conta do orientador alocado. Foi definida nova data para realização das
defesas dos planos, em virtude da coincidência com as férias coletivos dos docentes, sendo 12
e 13/04/2018 as novas datas. Em seguida alguns processos foram apreciados a saber: (i) Um (01)
processo de solicitação de interrupção de estudos, em virtude de gravidez da aluna Maria José
de Sousa Cordão(Processo nº 23096.003704/18-05), DEFERIDO; (ii) Dois (02) processos de
aproveitamento de estudos das alunas Bárbara Barbosa Tsuyuguchi(Processo nº
23096.003656/18-76) e Elisângela Maria da Silva(Processo nº 23096.002726/18-98), Ambos
DEFERIDOS; (iii) Foram HOMOLOGADAS as bancas de defesa de dissertação dos seguintes
alunos: Francisco Gleson dos Santos Moreira, Francisco Miquéias Sousa Nunes, João Dehon de
Araujo Pontes Filho, Daniel Beserra Costa, Raquel Freitas Reis, Jeovanesa Régis de Carvalho e
Thalita Maria Ramos Porto. (iv) Os relatórios de Estágio docência dos alunos: Data Paula
Marques Maia Lucena, Francisco Gleson dos Santos Moreira e João Dehon de Araújo Pontes
Filho foram APROVADOS. Alguns outros encaminhamentos foram dados para a próxima reunião
que ficou previamente agendada para o dia 12/03/2018.

