
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto NUPEM/UFRJ 
Avenida São José do Barreto 764, Barreto. Macaé/RJ. CEP 27965-045. Contato: ppgciac@gmail.com 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
PPGCIAC – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação 
Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 25/01/2021  
Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de janeiro 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 (PPG-CiAC), convocada pela coordenadora, Professora Ana Cristina Petry, para 

a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Informes Gerais; 1.1) Proposição de dinâmica para 

a aprovação e divulgação das atas; 1.2) Assinatura na petição organizada pelo Fórum Nacional 

de Ensino, para adiamento do prazo para a coleta CAPES 2020, devido ao agravamento da 

pandemia em todo o Brasil; 1.3) Atualização dos alunos com prazo de curso integralizado em 

março de 2020; 2) Pedido de aproveitamento de carga horária de Gabriel Soares de Araújo; 3) 

Pedido de cancelamento de matrícula de Júlia Cardoso Iorio; 4) Pedido de trancamento de 

matrícula de Matheus Silva Atta; 5) Nova composição da comissão de bolsas; 6) Composição 

da Comissão Avaliadora das Seleções de Mestrado e Doutorado 2021; 7) Coleta CAPES 2020. 

A reunião foi presidida pela professora Ana Cristina Petry, secretariada pelo servidor Fernando 

Sampaio da Fonseca e Silva e contou ainda com a participação dos seguintes membros do PPG-

CiAC: Os professores Fabio Di Dario, Pablo Rodrigues Gonçalves, Giuliana Franco Leal, Lisia 

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

Borgo, todos membros do CD, além da professora Tatiana Ungaretti Paleo Konno. A Profa. Ana 

Petry iniciou a reunião com o item 1) Informes Gerais: 1.1) Propondo uma dinâmica para a 

aprovação e divulgação das atas. A ata será enviada para consulta dos membros da CD, em até 

48 horas antes da próxima reunião ordinária, na qual sua aprovação constará como o primeiro 

ponto de pauta. Uma vez aprovada, a ata será enviada para a servidora Maria Lima para realizar 

a publicação no site do programa. A proposta foi aprovada por unanimidade pela CD. 1.2) A 

Profa. Ana Petry comunicou a assinatura de uma petição organizada pelo Fórum Nacional de 

Ensino, pedindo o adiamento do prazo para a coleta CAPES 2020, devido ao agravamento da 

pandemia em todo o Brasil. 1.3) Quanto à atualização dos alunos com prazo de curso 

integralizado em março de 2020, a Profa. Ana Petry relatou que todos responderam prontamente 

ao contato por e-mail efetuado pela coordenação. A discente Eduarda Rezende Caillava Gomes 

informou que está finalizando sua qualificação, e que deve agenda-la na segunda quinzena de 

fevereiro; A discente Nathália Cruz está finalizando a Dissertação e a Aluna Cauane do Amaral 

de Souza Moraes deverá entrar com um pedido de prorrogação de prazo para a defesa; Item 
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2) Solicitação de aproveitamento de carga horária do discente Gabriel Soares de Araujo 
– A Profa. Ana leu o pedido do aluno, projetou o histórico e ementas das disciplinas cursadas no 

mestrado em Zoologia e colocou em votação. O Prof. Fabio Di Dario se absteve por ser 

orientador do aluno, sendo o pedido aprovado pelos demais membros da CD; Item 3) Pedido 
de cancelamento de matrícula  da aluna Júlia de Araujo Cardoso Iorio. A Profa. Ana relatou 

aos membros que realizou uma reunião presencial com a aluna em agosto de 2020, quando a 

discente relatou estar sem condições condição para prosseguir com o Mestrado, devido aos 

problemas de saúde enfrentados. A Profa. Ana leu a carta da discente, projetou o laudo médico 

e colocou o pedido em votação, que foi aprovado por unanimidade; Item 4) Pedido de 
trancamento de matrícula do aluno Matheus Silva Atta -  A Profa. Ana leu a carta com as 

justificativas do aluno para o trancamento de seis meses, devido ao impedimento na realização 

de suas atividades de campo. O Prof. Fabio Di Dario lembrou que foi aprovada uma resolução 

da UFRJ onde os prazos neste período de pandemia estão suspensos, não havendo, portanto, 

a necessidade do trancamento. A Profa. Tatiana, orientadora do aluno, concordou com o Prof. 

Fabio Di Dario, explicando que a motivação para o pedido de trancamento da matrícula de fato 

era a dificuldade em manter o cumprimento dos prazos estabelecidos. A Profa. Ana colocou em 

votação, não sendo aprovado o pedido do trancamento por unanimidade pela CD; Item 5) Nova 
composição da comissão de bolsas. O Prof. Fabio se ofereceu para participar, a representante 

discente Maria Laura Borgo aceitou o convite e a Profa. Ana Petry também participará. A nova 

composição de bolsas foi colocada em votação e aprovada pela CD. Assim, a nova comissão de 

bolsas passa a ser formada pelos professores Ana Petry e Fabio Di Dario e pela representante 

discente Maria Laura Borgo; Item 6) Seleção de Mestrado e Doutorado 2021 (Composição 
das bancas avaliadoras).  A CD indicou nomes de professores para a composição da banca 

de seleção. A Profa. Ana Petry fará um convite aos professores Thaddeus Blanchette, Lisia 

Gestinari, Pablo Gonçalves, Aleksandra Menezes, Fabio Di Dario, Tatiana Konno, Angelica 

soares, Rafael Costa, Francisco Esteves, verificando a disponibilidade de cada um para 

participar do processo seletivo. Item 7) Coleta CAPES 2020 – A Profa. Ana Petry sugeriu que 

fosse realizada uma força tarefa para a preparação dos textos (histórico do programa, 

internacionalização, avaliação qualitativa do programa, integração da proposta do programa com 

o PDI da UFRJ). Todos os membros e membras da CD farão parte desta força tarefa. Finalizadas 

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



 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto NUPEM/UFRJ 
Avenida São José do Barreto 764, Barreto. Macaé/RJ. CEP 27965-045. Contato: ppgciac@gmail.com 

 

deu a reunião por encerrada às 17 horas e 50 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. 

 

________________________________________ 

 

 


