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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Campus UFRJ - Macaé 
PPGCIAC – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação 
Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 25/10/2021 
Às dezesseis horas e seis minutos do dia vinte e cinco de outubro 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; 2a) Apreciação da ata 

da reunião do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um; 2b) Apreciação do 

encaminhamento da dissertação de Marcelle Sayuri Okubo, com a indicação da Professora Ana 

Petry para atuar como pré-banca; 2c) Apreciação do parecer da Professora Ana Petry, que foi 

positivo para a defesa de Marcelle Sayuri Okubo; 2d) Apreciação do relatório de estágio docência 

de Rodolfo Teixeira Frias; 2e) Discussão sobre os editais dos processos seletivos de mestrado 

e doutorado em dois mil e vinte e dois. A reunião foi presidida pela Professora Ana Cristina Petry, 

secretariada pelo servidor Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, e contou com a participação 

dos seguintes membros do PPG-CiAC: os professores Pablo Rodrigues Gonçalves, Lísia Mônica 

de Souza Gestinari, Carla Zilberberg, Rafael Nogueira Costa, Fabio Di Dario e Giuliana Franco 

Leal todos membros da Comissão Deliberativa, e a representante discente Maria Laura Borgo. 

A Professora Ana Petry iniciou a reunião com o item 1) Informes Gerais, comunicando que no 

dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um participou da reunião do Grupo de Trabalho 

denominado “Volta às aulas” da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ, onde foi 

sinalizado estar próxima uma definição quanto ao fim o período de excepcionalidade adotado 

pela UFRJ, com a pandemia da Covid-19. Informou também que a coordenação efetuou contato 

com discentes cujo prazo para defesa estava próximo quando a pandemia foi deflagrada. A 

mestranda Cauane do Amaral de Souza Moraes restabeleceu o contato com a orientadora e 

comunicou-se com a coordenação, apresentando uma previsão de defesa até o final do ano 

corrente. O mesmo prazo para a defesa foi apresentado pela doutoranda Eduarda Rezende 

Caillava Gomes. Em relação às qualificações, a Professora Ana informou que a mestranda 

Michele Siqueira Muzy qualificou em vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um e que a 

doutoranda Janimayri Forastieri de Almeida pretende qualificar até o final do ano. Os 

doutorandos Renata Bacellar Mello e José Renato de Castro Cesar informaram que pretendem 

realizar suas qualificações em janeiro e Jerusa Bueno Rocha em fevereiro de dois mil e vinte e 

dois. A Professora Ana informou ainda que o PPG-CiAC estará presente no XIV Fórum de 
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Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos e agradeceu aos docentes do Programa, 

os Professores Mauricio Mussi, Luciano Fischer e Giuliana Leal, por aceitarem participar de uma 

mesa redonda no primeiro dia do evento, em oito de novembro de dois mil e vinte e um. A 

Professora Ana relatou que a Coordenação do PPG-CiAC integra a comissão organizadora do 

III Simpósio de Pesquisa do NUPEM/UFRJ, que será realizado nos dias catorze e quinze de 

dezembro de dois mil e vinte e um, de forma remota. Informou também que enviou pedido aos 

docentes do programa interessados em indicar obras para aquisição no âmbito da chamada 

FAPERJ “Programa de apoio à atualização e manutenção de acervos nas instituições de ensino 

superior e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2021” que enviem três orçamentos 

e uma justificativa de cada obra até, no máximo o dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte 

e um, para integrar a proposta que coordenada pelo Professor Marcos Paulo Figueiredo de 

Barros. Em seguida, a Professora Ana passou para o próximo ponto de pauta 2a) Apreciação 
da ata da reunião do dia 28/09/2021 – Após confirmar que todos os membros da CD estavam 

de acordo com o conteúdo da ata, a mesma foi aprovada por unanimidade; item 2b) Apreciação 
do encaminhamento da dissertação de Marcele Sayuri Okubo para a defesa, com a 
indicação da Professora Ana Petry, para atuar como pré-banca  – A solicitação foi aprovada 

Ad Referendum pelos membros da CD, com a abstenção da Profa. Ana Petry; item 2c) 
Apreciação do parecer da Professora Ana Petry, que foi positivo para a defesa de Marcele 
Sayuri Okubo - A solicitação foi aprovada pelos membros da CD, com a abstenção da 

Professora Ana Petry; item 2d) Apreciação do relatório de estágio docência de Rodolfo 
Teixeira Frias – A Professora Ana apresentou o relatório do discente e a avaliação efetuada 

pela coordenadora da disciplina na qual o discente estagiou, sendo que após apreciação, o 

relatório de estágio docência foi aprovado por unanimidade pela CD; 2e) Discussão sobre os 
editais dos próximos processos seletivos de mestrado e doutorado, no ano de dois mil e 
vinte e dois – os membros da CD discutiram a viabilidade de realizar os processos seletivos de 

forma presencial ou remota, com período de inscrição dos candidatos entre nove e vinte e dois 

de fevereiro de dois mil e vinte e dois e resultado da homologação das inscrições a partir de 24 

de fevereiro de 2022. Para o processo seletivo de Mestrado, candidatos que ainda não possuem 

diploma de graduação deverão apresentar documento comprobatório oficial da instituição 

atestando a previsão da colação de grau até final de abril de dois mil e vinte e dois. Foi aprovada 

por unanimidade a disponibilização de quatro dentre as vinte cotas de vagas do edital para 
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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, atendendo a 

Resolução CEPG nº 03, de 23 de outubro de 2018. Em relação ao cronograma das etapas da 

seleção de mestrado, foi aprovado por unanimidade que no dia sete de março ocorra a etapa de 

análise da leitura e interpretação de texto em inglês, dias oito, nove, dez e onze de março ocorra 

a avaliação de conhecimentos gerais, dia catorze de março ocorra a etapa de análise de 

currículo, nos dias quinze e dezesseis de março ocorra a etapa de arguição e análise do pré-

projeto e a divulgação do resultado a partir do dia vinte e um de março. Sobre os critérios de 

distribuição das bolsas considerando a classificação final dos candidatos e fragilidade 

socioeconômica, a CD aprovou por unanimidade a realização de uma consulta entre os docentes 

e os discentes do programa. Finalizadas as discussões quanto ao item de pauta definido na 

convocação da reunião, a Professora Ana Petry deu a reunião por encerrada às dezoito horas e 

cinco 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. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 


