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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 – 22/02/2021  
Às dezesseis horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, teve início a 

reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e 

Conservação, convocada pela coordenadora, Professora Ana Cristina Petry, para a discussão 

dos seguintes itens de pauta: 1) Informes Gerais; 1.1) Remanejamento de bolsas de Doutorado; 

1.2) Composição das bancas das seleções de Mestrado e Doutorado; 1.3) Composição da 

comissão de homologação das inscrições das seleções de Mestrado e Doutorado; 1.4) 

Redistribuição de bolsas Demanda Social (DS) da CAPES; 1.5) Resultado da seleção de bolsista 

PDSE; 1.6) Prorrogação do prazo para envio do Relatório CAPES; 1.7) Avaliação da Disciplina 

Práticas Interdisciplinares;  2) Apreciação da Ata da reunião ordinária de vinte e cinco de janeiro 

de dois mil e vinte e um; 3) Apreciação do Relatório de Estágio Docência de Thais Pimenta de 

Almeida; 4) Apreciação do pedido de Qualificação de Doutorado por Contribuição Científica 

Autoral de Mérito Reconhecido de Gabriel Soares de Araújo; 5) Encaminhamento da Dissertação 

de Juan Arias para defesa; 6) Aproveitamento de disciplina externa de Aline Karl Araújo; 7) 

Apreciação do pedido de cancelamento da matrícula da discente Natalie Prates; 8) Apreciação 

do cadastramento de novas disciplinas e alteração de carga horária; 9) Encaminhamento de 

Tese de Doutorado de Thais Pimenta de Almeida para pré-banca. A reunião foi presidida pela 

professora Ana Cristina Petry e contou com a participação dos seguintes membros do PPGCiAC: 

os professores Fabio Di Dario, Pablo Rodrigues Gonçalves, Giuliana Franco Leal, Lisia Mônica 

de Souza Gestinari, Rafael Nogueira Costa, Carla Zilberberg e a representante discente Maria 

Laura Borgo. A Profa. Ana Petry iniciou a reunião com o item 1) Informes Gerais: 1.1) Com a 

indicação do Doutorando Gabriel Soares de Araújo para receber uma bolsa vinculada ao seu 

orientador e coordenador do projeto aprovado no Edital Protaxa (CNPq), a bolsa Demanda 

Social (DS) CAPES que o discente usufruía será remanejada para Diego Gazone, seguindo a 

ordem de classificação na seleção de 2019, enquanto a bolsa temporariamente usufruída por 

Suellen Couto será remanejada para Rodolfo Frias, cuja bolsa vinculada ao Projeto PELD 

chegou ao fim da vigência no mês corrente. 1.2) A composição da banca da seleção de mestrado 

será constituída pelos membros titulares Aleksandra Menezes, Pablo Gonçalves, Lisia Gestinari, 

Thaddeus Blanchette e Ana Petry e suplentes Rodrigo Lemes e Carlos Barboza; enquanto a 

comissão de seleção de Doutorado será constituída pelos membros titulares Francisco Esteves, 
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Tatiana Konno, Angélica Sores, Rafael Costa e Fabio Di Dario e suplentes Giuliana Leal e 

Maurício Mussi; 1.3) A comissão de homologação das inscrições das seleções de Mestrado e 

Doutorado será formada por Lísia Gestinari, Tatiana Konno e Ana Petry; 1.4) A redistribuição 

anual de bolsas DS CAPES resultou na perda de cinco bolsas de Mestrado e ganho de três 

bolsas de Doutorado, totalizando 11 bolsas de Mestrado e 12 de Doutorado. Assim, a Comissão 

de Bolsas foi acionada para identificar os Discentes a serem contemplados com as cotas de 

Doutorado; 1.5) Um candidato se inscreveu ao processo seletivo de bolsista PDSE, sendo o 

mesmo aprovado pela Comissão de Seleção formada pela discente Janimayri Forastieri de 

Almeida, pelo Professor Vinicius Fortes Farjalla e pela Coordenadora Professora Ana Petry. 

Gabriel Soares de Araújo atendeu a todos os critérios da seleção e foi indicado pelo programa 

para ser contemplado com a bolsa PDSE; 1.6) A CAPES prorrogou em 30 dias o envio do 

relatório referente ao Ano 2020, sendo vinte e três de abril o prazo final para submissão do 

relatório pelos programas de pós-graduação; 1.7) Nas tardes dos dias vinte e cinco e vinte e seis 

de fevereiro ocorrerá a apresentação dos produtos desenvolvidos pelo discentes inscritos na 

disciplina Práticas Interdisciplinares, cujo coordenador responsável, o Professor Pablo 

Rodrigues Gonçalves pede prestígio por parte de todo corpo social por meio da participação das 

sessões de avaliação; Item 2) Aprovação da ata da reunião ordinária de vinte e cinco de 
janeiro de dois mil e vinte e um. Enviada previamente para leitura pelos membros da Comissão 

Deliberativa, a ata foi aprovada por unanimidade; 3) Apreciação do Relatório de Estágio 
Docência de Thais Pimenta de Almeida. A professora Ana apresentou o relatório preparado 

pela discente, com a anuência formal da aprovação do Orientador, e a Comissão Deliberativa 

aprovou o estágio docência por unanimidade; 4) Pedido de Qualificação de Doutorado por 
Contribuição Científica Autoral de Mérito Reconhecido de Gabriel Soares de Araújo. A 

Professora Ana apresentou o pedido elaborado pelo aluno e o artigo publicado em 2020 no 

periódico Zoological Journal of the Linnean Society, classificado no estrato A2 do Qualis para a 

área das Ciências Ambientais. Excetuando a abstenção do Professor Fabio Di Dario, Orientador 

do Discente, a Comissão Deliberativa aprovou por unanimidade a Qualificação de Doutorado de 

Gabriel Soares de Araújo. 5) Encaminhamento da dissertação de Juan Arias para defesa. A 

Professora Ana leu o parecer positivo emitido por ela, que atuou como pré-banca da dissertação 

e ressaltou a qualidade do trabalho. Excetuando a abstenção do Professor Pablo, co-orientador 

e da Professora Ana, parecerista de pré-banca, foi aprovado por unanimidade o 
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encaminhamento da dissertação para a defesa; 6) Aproveitamento de disciplina externa de 
Aline Karl de Araújo. Após a leitura da carta de encaminhamento preparada pela discente pela 

Professora Ana e da análise da ementa da disciplina “Tópicos avançados de física aplicada 

(Fundamentos da microscopia de força atômica)” da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, cursada pela Discente no segundo semestre do anos de dois mil e vinte, a Comissão 

Deliberativa aprovou por unanimidade o aproveitamento das trinta horas da referida disciplina.  
7) Aprovação do pedido de cancelamento da matrícula da discente Natalie Prates. A 

Professora Ana relatou que Natalie não se inscreveu em nenhuma disciplina em dois mil e vinte 

e, ao ser contatada pela secretaria do Programa, manifestou por meio de uma carta a falta de 

condições financeiras para se manter em Macaé, onde o trabalho de campo previsto no plano 

de pesquisa seria desenvolvido. A Comissão Deliberativa lamentou que a situação de pandemia 

da COVID-19 tenha limitado as oportunidades de discentes como Natalie de se manter em 

municípios fora de seu Estado de origem e aprovou por unanimidade o pedido da discente; 8) 
Aprovação de novas disciplinas e alteração de carga horária de outra já existente. A partir 

de um levantamento efetuado pela Coordenação e Técnicos da Secretaria do Programa em 

2018, foram identificadas disciplinas oferecidas na forma de Tópicos Especiais, com 

regularidade e aceitação razoáveis para incluí-las como disciplinas com código próprio. Após 

contato com os Docentes, oito disciplinas foram sugeridas: “Métodos de Pesquisa Sócio-

Qualitativa”, “Biologia da Conservação”, “Ecologia e Sociedade”, “Impacto e Restauração de 

Ecossistemas Aquáticos Continentais”, “Estatística aplicada às Ciências Ambientais”, “Educação 

Ambiental e Cinema”, “Problemas Ambientais e Saúde”, e “Biologia de Galhas”. Foi aprovada 

por unanimidade a criação de disciplina para as seis primeiras, enquanto “Problemas Ambientais 

e Saúde” e “Biologia de Galhas” serão mantidas como “Tópicos Especiais”, dado que são 

ministradas por apenas um docente do programa e, no caso de Biologia de Galhas, tem forte 

caráter disciplinar. Foi aprovada por unanimidade que a carga horária de “Biodiversidade nos 

Ecossistemas Marinhos” passe de 45 para 60 horas; 9) Encaminhamento de defesa e 
Doutorado de Thais Pimenta de Almeida. A Professora Ana Petry apresentou a versão da 

Tese de Thaís Helena Pimenta de Almeida para encaminhamento de defesa e o formulário 

devidamente preenchido, no qual o Professor Reinaldo Luiz Bozelli é indicado como parecerista 

de pré-banca. Excetuando a abstenção da Professora Giuliana, indicada como membra da 

Banca, o encaminhamento da Tese para o Professor Reinaldo foi aprovado por unanimidade. 
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Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, a 

Professora Ana deu a reunião por encerrada às dezessete horas e trinta e sete minutos e lavrou 

a presente ata, cuja cópia arquivada na secretaria do programa é assinada pela coordenadora 

Profa. Ana Petry. 

________________________________________ 

 

 


