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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
PPGCIAC – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação 
Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 06/12/2021 
Às dezesseis horas e cinco minutos do dia seis de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 

teve início a reunião da Comissão Deliberativa (CD) do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC), convocada pela coordenadora, Professora 

Ana Cristina Petry, para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Informes Gerais; 2a) 

Apreciação da ata da reunião do dia 25/10/2021; 2b) Apreciação do relatório de estágio docência 

do doutorando Diego Gazone Rodrigues Silva; 2c) Apreciação do pedido de Mariana Cantuária 

Waldmann Brasil para aproveitamento de carga horária em disciplinas externas ao programa; 

2d) Apreciação do pedido de prorrogação do prazo de defesa de mestrado de Nayanna Cris 

Maia Chaves; 2e) Apreciação do pedido de prorrogação do prazo de defesa de mestrado de 

Bruna Rodrigues Debastiani; 2f) Homologação da aprovação da dissertação de Marcelle Sayuri 

Okubo; 2g) Apreciação do pedido de inclusão do Dr. Rodrigo Weber Felix como co-orientador 

de mestrado de Kayza de Freitas Pereira; 2h) Apreciação do encaminhamento da dissertação 

de Kayza de Freitas Pereira para a defesa, com indicação do Dr. Rodrigo Vinagre Cintra da 

Costa como parecerista da pré-banca; 2i) Apreciação do parecer do Dr. Rodrigo Vinagre Cintra 

da Costa, que foi positivo para a defesa de Kayza de Freitas Pereira; 2j) Apreciação da proposta 

de chamada do relatório anual; 2k) Apreciação o edital para seleção da turma de mestrado 

2022.1; 2l) Apreciação do edital para seleção da turma de doutorado 2022.1. A reunião foi 

presidida pela Professora Ana Cristina Petry e secretariada pelo servidor Fernando Sampaio da 

Fonseca e Silva. Contou ainda com a participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: os 

professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Lísia Mônica de Souza Gestinari, Rafael Nogueira 

Costa, Fabio Di Dario e Giuliana Franco Leal, e a representante discente Maria Laura Borgo, 

todos membros da CD. A Professora Ana iniciou a reunião com o item 1) Informes Gerais, 

comunicando que o Professor Fabio recebeu um e-mail da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PR-2) informando que o prazo para o envio de dados do programa referentes ao ano 

2021 na Plataforma SUCUPIRA foi estipulado até março de 2022. Informou também que a 

doutoranda Kelly Pinheiro dos Santos agendou sua qualificação no formato de Exame de 

Qualificação por Defesa para o dia dezessete do corrente mês. Em relação à revogação do prazo 

de excepcionalidade da Universidade a partir do dia 14 de março, a Professora Ana informou 

que ela se encontra na Resolução Nº6, de 29 de outubro de 2021. Em relação ao período de 
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transição nas atividades de ensino na Pós-Graduação, a Resolução Nº7, de 10 de novembro de 

2021 estabelece que ele passa a vigorar entre março e agosto de 2022, com aulas retornando 

ao modo presencial, porém com possibilidade de disciplinas em modo remoto. De acordo com 

essa resolução, durante o período de transição, as disciplinas do semestre letivo 2022.1 serão 

ofertadas: integralmente remotas (IR), remota e presencial (RP) ou integralmente presencial (IP). 

A PR-2 recomenda que as disciplinas obrigatórias sejam oferecidas nos regimes integralmente 

remoto (IR) e remoto/presencial (RP). Informou ainda que uma nova composição da 

representação na CD está sendo discutida entre os discentes do programa. A atual 

representante titular, a mestranda Maria Laura Borgo, comunicou que será realizada eleição para 

a nova representação discente. A Professora Ana agradeceu a excelente participação de Maria 

Laura enquanto representante discente e passou para o próximo ponto de pauta 2a) Apreciação 
da ata da reunião do dia 25/10/2021 - A Professora Ana perguntou se todos estavam de acordo 

com a ata enviada para leitura prévia, sendo a mesma aprovada por unanimidade pela CD; item 

2b) Apreciação do relatório de estágio docência do doutorando Diego Gazone Rodrigues 
Silva – A Professora Ana apresentou o relatório do discente e a avaliação da supervisora, 

responsável pela disciplina Tópicos especiais em Humanidades (Introdução à Ecologia Política), 

do curso de Ciências Biológicas, oferecida em 2021.1, sendo o relatório aprovado pela CD, com 

a abstenção da Professora Giuliana, orientadora do discente; item 2c) Apreciação do pedido 
de Mariana Cantuária Waldmann Brasil para aproveitamento de carga horária em 
disciplinas externas ao programa - A Professora Ana apresentou as declarações das duas 

disciplinas que a discente cursou no Programa de Pós-Graduação em Ciências (Microbiologia) 

do Instituto de Microbiologia Paulo de Goes (UFRJ) que totalizam 75 horas, sendo aprovado por 

unanimidade pela CD; item 2d) Apreciação do pedido de prorrogação (3 meses) do prazo 
de defesa de mestrado de Nayanna Cris Maia Chaves – A Professora Ana apresentou o 

pedido elaborado pela discente e com anuência da orientadora, sendo o período requisitado 

aprovado por unanimidade pela CD; item 2e) Apreciação do pedido de prorrogação (3 
meses) do prazo de defesa de mestrado de Bruna Rodrigues Debastiani – A Professora 

Ana apresentou a documentação e as justificativas apresentadas pela aluna, bem como a 

declaração de concordância com o pedido emitida pela orientadora, e o período requisitado foi 

aprovado por unanimidade pela CD; item 2f) Homologação da aprovação da dissertação de 
Marcelle Sayuri Okubo, ocorrida em 29/10/2021 – A Professora Ana apresentou a Ata da 
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defesa, sendo a aprovação da discente homologada pela CD, com a abstenção da Ana Petry, 

que atuou como membra suplente da banca; item 2g) Apreciação do pedido de inclusão do 
Dr. Rodrigo Weber Felix como co-orientador de mestrado de Kayza de Freitas Pereira – A 

Professora Ana apresentou o pedido elaborado pelo orientador e discente e, considerando a 

contribuição do Dr. Rodrigo no desenvolvimento da dissertação, o pedido foi aprovado por 

unanimidade pela CD; item 2h) Apreciação do encaminhamento da dissertação de Kayza 
de Freitas Pereira para a defesa, com indicação do Dr. Rodrigo Vinagre Cintra da Costa 
como parecerista da pré-banca – O pedido foi aprovado por unanimidade pela CD; item 2i) 
Apreciação o parecer do Dr. Rodrigo Vinagre Cintra da Costa, que foi positivo para a 
defesa de Kayza de Freitas Pereira – Após a leitura do parecer do Professor Rodrigo Vinagre 

Cintra da Costa, o mesmo aprovado por unanimidade pela CD; item 2j) Apreciação da 
proposta de chamada do relatório anual – A Professora Ana apresentou as normas para a 

CD, que aprovou por unanimidade o documento, que seguirá então para ampla divulgação; item 
2k) Apreciação do edital para seleção da turma de mestrado 2022.1 – A Professora Ana 

Petry apresentou a proposta de edital com a proposição de alteração de uma para até quatro 

cotas de vagas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência que se 

manifestarem favoráveis à possibilidade de uso destas cotas no “ANEXO I – FICHA DE 

INSCRIÇÃO: MESTRADO” e, havendo bolsas disponíveis, e em associação com a classificação 

final, se prevê a destinação de 50% das bolsas de mestrado “demanda social” da CAPES a aluno 

ou aluna oriundo deste processo seletivo, que comprovadamente indicar fragilidade 

socioeconômica. O edital com as alterações propostas foi aprovado por unanimidade pela CD; 
item 2l) Apreciação do edital para seleção da turma e doutorado 2022.1 - A Professora Ana 

apresentou a proposta de edital, que foi aprovado por unanimidade pela CD. Finalizadas as 

discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, a Professora Ana 

deu a reunião por encerrada às dezoito horas e vinte minutos e eu, Fernando Sampaio da 

Fonseca e Silva lavrei a presente ata, cuja cópia arquivada na secretaria do programa é assinada 

pela coordenadora Profa. Ana Petry. 

________________________________________ 

 

 


