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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação - PPGCIAC 
Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 27/08/2021  
Às dezesseis horas e nove minutos do dia vinte e sete de agosto 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 última reunião ordinária, realizada no dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um; 2b) 

Apreciação do projeto a ser submetido ao Edital FAPERJ No. 29/2021 – Apoio aos Programas e 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Estava do Rio de Janeiro – 2021; 2c) Indicação do/a 

Proponente do projeto a ser submetido ao Edital FAPERJ No. 29/2021 – Apoio aos Programas 

e Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Estava do Rio de Janeiro – 2021; 2d) Apreciação 

do relatório anual da bolsista PNPD Patrícia Luciano Mancini; 2e) Apreciação do pedido de 

auxílio para custear despesas com publicação pelas egressas do programa Roberta Freitas e 

Rannyele Ribeiro; 2f) Aproveitamento de disciplina externa da discente Aline Karl Araujo; 2g) 

Indicação de dois docentes para representarem o programa em futura composição da 

Composição de Pós-Graduação e Pesquisa; 2h) Deliberação sobre o uso dos recursos dos 

auxílios financeiros recebidos da FAPERJ na chamada “Edital de Apoio para Programas e 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu – 2019” e do PROAP - 2021; 2i) Organização da 

celebração dos 10 anos do PPG-CiAC; 2j) Apreciação do pedido de Judson da Cruz Lopes da 

Rosa para inclusão da Dra. Cristina Dias como sua co-orientadora; 2k) Apreciação do novo 

projeto de doutorado de Judson da Cruz Lopes da Rosa; 2l) Apreciação do pedido da Profa. 

Patricia Luciano Mancini de inclusão da MSc. Yasmina Shah Esmaeili como co-orientadora da 

mestranda Bruna Rodrigues Debastiani. A reunião foi presidida pela Professora Ana Cristina 

Petry e secretariada pelo Assistente em Administração do PPGCiAC, Fernando Sampaio da 

Fonseca e Silva. A reunião contou ainda com a participação dos professores Pablo Rodrigues 

Gonçalves, Lísia Mônica de Souza Gestinari, Carla Zilberberg, Rafael Nogueira Costa, Fabio Di 

Dario e Giuliana Franco Leal, e da discente Maria Laura Borgo, todos membros da Comissão 

Deliberativa do PPG-CiAC. A Professora Ana Petry iniciou a reunião com o item 1) Informes 
Gerais, comunicando que os treze mestrandos que qualificaram em julho foram aprovados nesta 

etapa importante de sua formação. Informou também que juntamente com outras centenas de 
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coordenadores de programas de pós-graduação, assinou a carta aberta à Presidência da 

CAPES, onde se expressa preocupação com a burocracia e a complexidade no processo de 

preenchimento da Plataforma Sucupira, para a avaliação quadrienal 2017-2020. Em vinte e três 

de agosto do corrente ano, a Professora Ana participou da reunião do grupo de trabalho de 

Ações Afirmativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde informou que o PPG-CiAC 

tem reservado até 20% das vagas nos editais de Mestrado e Doutorado para essas ações. A 

Professora Ana informou que as doutorandas Cristiane Pires Teixeira e Jeanete Höelz 

qualificaram por defesa de Tese e que a qualificação da Fernanda Teles de Miranda Maia foi 

postergada para o final da licença maternidade. Outro informe da Professora Ana foi referente à 

publicação da resolução CEPG Nº 05, de 13 de agosto de 2021, sobre a manutenção da 

periodicidade dos PPGs Strictu Sensu da UFRJ, passando em seguida para o próximo ponto de 

pauta 2a) Apreciação da ata da reunião do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um 
- A Professora Ana perguntou se todos estavam de acordo com a ata previamente enviada para 

conferência, sendo a mesma aprovada por unanimidade pela Comissão Deliberativa; item 2b) 
Apreciação de projeto de pesquisa a ser submetido ao Edital FAPERJ No. 29/2021 – Apoio 
aos Programas e Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Estava do Rio de Janeiro – 
2021 – A Professora Ana informou que em vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e um foi 

lançado o “Edital FAPERJ No. 29/2021 – Apoio aos Programas e Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu do Estava do Rio de Janeiro – 2021”, que representa uma excelente oportunidade 

do PPG-CiAC garantir a continuidade da progressão qualitativa e quantitativa de sua produção. 

A Professora informou que, de acordo com a chamada, serão priorizadas propostas que 

explicitem a relevância das ações pretendidas para o adequado funcionamento do curso, durante 

a pandemia. Nesse sentido, a Professora Ana apresentou a proposta intitulada “Progressão do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (UFRJ) na Pandemia: a 

Interdisciplinaridade no Interior do Estado”, cujo teor foi aprovado por unanimidade pelos 

membros da Comissão Deliberativa. item 2c) Indicação do Proponente do projeto a ser 
submetido ao Edital FAPERJ No. 29/2021 – Apoio aos Programas e Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu do Estava do Rio de Janeiro – 2021 – em atendimento aos 

requisitos da chamada, e excetuando a abstenção da Professora Ana, a Comissão Deliberativa 

foi unânime em indicar o seu nome como proponente da proposta a ser submetida ao Edital 

FAPERJ No. 29/2021. 2d) Apreciação do relatório anual da bolsista PNPD Patrícia Luciano 
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Mancini – O relatório, enviado aos membros da Comissão Deliberativa anteriormente à reunião 

foi apresentado pela Profa Professora Ana. O Professor Pablo destacou a qualidade do relatório, 

com a atuação da bolsista nas diversas atividades extensionistas da universidade, na produção 

bibliográfica em co-autoria com orientados e docência em disciplinas do programa. O relatório 

anual da bolsista Dra. Patrícia Luciano Mancini foi aprovado por unanimidade, com a abstenção 

da Professora Ana Petry, sua supervisora; item 2e) Apreciação do pedido de auxílio para 
custear despesas com publicação pelas egressas do programa Roberta Freitas e 
Rannyele Ribeiro - A Professora Ana apresentou o pedido efetuado pelas egressas, para uma 

colaboração financeira do programa na publicação de resultados advindos de suas dissertações. 

Considerando a escassez de recursos do programa e as demandas dos discentes com matrícula 

ativa, os membros da Comissão Deliberativa foram unânimes em indeferir o pedido. A Professora 

Ana fará a comunicação para as egressas, desejando êxito na publicação de seus resultados; 

item 2f) Aproveitamento de disciplina externa da Aline Karl Araújo – A Professora Ana 

apresentou o pedido e a ementa da disciplina “Processamento Digital de Imagens” cursada na 

PUC-RIO (45 horas), sendo o pedido aprovado por unanimidade pela Comissão Deliberativa; 

item 2g) Indicação de dois docentes para representarem o programa em futura 
composição da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) – consultados os membros 

da Comissão Deliberativa, os professores Pablo e Lísia se prontificaram a ocupar os cargos, na 

condição de titular e suplente, respectivamente. A Professora Ana colocou os nomes para os 

cargos em votação, sendo aprovados em unanimidade pela CD, com abstenção dos professores 

Pablo e Lísia; item 2h) Deliberação sobre o uso dos recursos dos auxílios financeiros 
recebidos da FAPERJ na chamada “Edital de Apoio para Programas e Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu – 2019” e do PROAP - 2021 – com o crédito lançado em conta pela 

FAPERJ em 2021, a Comissão Deliberativa discutiu e considerou pertinente a realização de uma 

chamada direcionada aos discentes que ingressaram no programa a partir de 2020, para a 

utilização de recursos referentes a diárias no País, para a participação em eventos científicos 

presenciais ou para o desenvolvimento de projetos de Mestrado e Doutorado. O valor máximo 

desta chamada foi estabelecido em R$12.000,00 (doze mil reais), provenientes da alínea de 

Diárias do projeto aprovado no “Edital de Apoio para Programas e Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu – 2019”. O Professor Fabio se prontificou em elaborar a chamada que, após 

aprovada pela Comissão Deliberativa, será divulgada ao corpo social do programa, pela 
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Coordenação. Em relação aos recursos do PROAP 2021, que totalizam R$42.010,00 (quarenta 

e dois mil, e dez reais), a Comissão Deliberativa considerou prioritário elencar os itens 

consumíveis que atendam a diversos discentes e docentes em suas atividades laboratoriais e 

de trabalho de campo, tais como reagentes, material plástico e material de papelaria. A Profa. 

Ana se prontificou em levantar essas demandas e confeccionar a lista com o detalhamento 

quantitativo e especificações desses itens que, após aprovada pela Comissão Deliberativa, será 

encaminhada ao setor de finanças do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, que efetuará as 

aquisições; item 2i) Organização da celebração dos 10 anos do PPGCiAC – A Professora 

Ana sugeriu que os membros da CD, que juntamente com as docentes Tatiana Konno e Patrícia 

Mancini, que se envolveram na confecção do relatório da avaliação quadrienal da Plataforma 

Sucupira, contribuíssem na elaboração de um documento síntese sobre a trajetória do programa 

em seus dez anos de existência, a ser divulgado por meios digitais. Além disso, a coordenação 

sugeriu a formação de uma comissão para a organização da programação dos dez anos do 

programa. Formada por representantes de docentes, discentes e assistentes em administração 

do PPGCiAC, essa comissão seria responsável por organizar um concurso para uma nova 

logomarca do programa, bem como conceber eventos remotos para 2021 e outro presencial, 

conforme sugestão do Professor Fabio, a ser realizado entre março e abril de 2022. Essas 

proposições foram aprovadas por unanimidade pela CD; item 2j) Apreciação do pedido de 
Judson da Cruz Lopes da Rosa para inclusão da Dra. Cristina Dias como sua co-
orientadora -  A Profa. Ana apresentou o pedido e a Comissão Deliberativa, após verificar a 

aderência das linhas de pesquisa pesquisadora Dra. Cristina Dias com a proposta de tese de 

Judson, aprovou o pedido do discente. Assim, a Dra. Cristina Dias, Pós-Doutoranda do Programa 

de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica e Escola de Química, da UFRJ, passa a atuar 

juntamente com os docentes do programa, professores Marcos Paulo de Figueiredo Barros e 

Tatiana Ungaretti Paleo Konno na comissão de orientação do discente; item 2k) Apreciação do 
novo projeto de doutorado de Judson da Cruz Lopes da Rosa - A Professora Ana enviou 

com antecedência aos membros da Comissão Deliberativa a proposta de novo projeto de tese, 

elaborada pelo discente. Os membros da Comissão Deliberativa consideraram necessário que 

os objetivos específicos e metodologia da proposta refletissem os respectivos capítulos 

propostos para a tese. Dessa forma, a Comissão Deliberativa deliberou por unanimidade que 

Judson apresente, num prazo de duas semanas, a contar a partir do dia de sua comunicação, 
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uma versão reformulada de seu projeto de tese, que atenda a esse requisito; item 2l) 
Apreciação do pedido da Profa. Patrícia Luciano Mancini de inclusão da MSc. Yasmina 
Shah Esmaeili, como co-orientadora da mestranda Bruna Rodrigues Debastiani - A 

Professora Ana apresentou o pedido e a Comissão Deliberativa, após confirmar a aderência das 

linhas de pesquisa da MSc. Yasmina Shah Esmaeili com a dissertação de Bruna, o pedido foi 

aprovado por unanimidade pela Comissão Deliberativa. Finalizadas as discussões quanto aos 

itens de pauta definidos na convocação da reunião, a Professora Ana Petry deu a reunião por 

encerrada às dezoito horas e trinta 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. 

________________________________________ 

 


