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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 – 29/03/2021   
 
Às dezesseis horas do dia vinte e nove de março 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 (PPGCiAC), convocada pela coordenadora, Professora Ana Cristina Petry, para a 

discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Informes Gerais; e 2a) Apreciação da ata da reunião 

do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um; 2b) Apreciação dos resultados dos 

relatórios anuais, após avaliação; 2c) Homologação do resultado da defesa de Dissertação do 

discente Juan David Rojas Arias; 2d) Apreciação do parecer de pré-banca da Tese da discente 

Thais Helena Mandello Pimenta de Almeida; 2e) Autorização para a Profa. Rejane Corrêa 

Marques presidir as bancas de defesas de suas orientadas com defesas previstas para as 

próximas semanas; e apreciação 2f) do pedido do encaminhamento da Dissertação de Thayssa 

Cristina da Silva Bello para a pré-banca; 2g) do parecer de pré-banca da Dissertação da discente 

Thayssa Cristina da Silva Bello; 2h) da reformulação do projeto de Doutorado da discente Suelen 

Ferreira Matoso Couto e inclusão de co-orientadora; 2i) do pedido de aproveitamento de carga 

horária complementar da discente Camila Reis de Santana; 2j) do pedido de encaminhamento 

da Dissertação da discente Camila Reis de Santana para a pré-banca; 2k) da inclusão de co-

orientação do Doutorando Edson Avelar Guimarães; 2l) de Inclusão de co-orientação da 

Mestranda Ariadne Vieira Lobo dos Santos; 2m) do pedido de Qualificação de Doutorado da 

discente Cristiane Pires Teixeira por Contribuição Científica Autoral de Mérito Reconhecido; 2n) 

do pedido de Qualificação de Doutorado do discente Christiano Calixto da Conceição por 

Contribuição Científica Autoral de Mérito Reconhecido; 2o) do pedido de dispensa do estágio 

docência da discente Kelly Pinheiro dos Santos; 2p) do pedido de alteração no escopo da Tese 

de José Renato de Castro César; 2q) do pedido de prorrogação de defesa e da bolsa do discente 

Christiano Calixto da Conceição; 2r) do pedido de prorrogação de defesa e da bolsa da discente 

Fernanda Albuquerque dos Reis Veríssimo; 2s) do pedido de prorrogação de defesa da discente 

Janimayri Forastieri de Almeida; 2t) do pedido de estágio docência da discente Fernanda 

Albuquerque dos Reis Veríssimo; 2u) do pedido de estágio docência do discente Claudemar 

Mattos; 2v) do pedido de aproveitamento de carga horária do Mestrado no Doutorado do aluno 

Orlando Salvador Neto. A reunião foi presidida pela professora Ana Cristina Petry, secretariada 
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pelo funcionário do PPG-CiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva e contou com a 

participação dos seguintes membros do PPG-CiAC: os professores Fabio Di Dario, Rafael 

Nogueira Costa, Lísia Mônica de Souza Gestinari, Giuliana Franco Leal, Pablo Rodrigues 

Gonçalves, Carla Zilberberg, todos membros da Comissão Deliberativa, e a representante 

discente Maria Laura Borgo. A Profa. Ana Petry iniciou a reunião com o item 1) Informes Gerais, 

comunicando que o aluno Matheus Thomaz da Silva foi aprovado na Qualificação realizada em 

vinte e um de março de dois mil e vinte e um; informou também que o programa perdeu mais 

uma bolsa Demanda Social Capes de Mestrado, uma cota de empréstimo ao programa. Em 

relação aos processos seletivos de Mestrado e Doutorado, eles ocorreram de forma tranquila. A 

Comissão Deliberativa foi favorável a alocação de duas bolsas de Mestrado para ser designada 

aos discentes que ora se matriculam, uma por ordem de colocação e a outra por fragilidade 

socioeconômica, e outras duas bolsas para os discentes que ingressarem no programa na 

seleção que será realizada no próximo mês de junho. Assim a Comissão Deliberativa também 

foi unânime em aprovar que a Comissão de Bolsas consulte os demais alunos que recém 

ingressam no programa se eles possuem interesse em receber por três meses as duas bolsas 

que em futuro próximo serão destinadas à próxima turma e, em caso de não haver interesse ou 

possibilidade, essa consulta pode se estender aos alunos que ingressaram no programa no ano 

de dois mil e vinte. Uma bolsa de Doutorado está disponível para indicação por ordem de 

classificação na seleção do Doutorado. A Professora Ana informou que está sendo realizado um 

trabalho importante pela Comissão Deliberativa, além Professora Tatiana Konno e da Pós-

doutoranda do Programa, a Doutora Patrícia Mancini a confecção do relatório Sucupira; 

passando para o próximo ponto de pauta 2a) Apreciação da ata da reunião anterior, realizada 
em vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um – a mesma foi enviada para os mesmos 

com antecedência e aprovada; item 2b) Apreciação da avaliação dos quarenta e sete 
relatórios anuais. Trinta discentes tiveram seus relatórios avaliados como Satisfatórios Sem 

Alterações, dezesseis como Satisfatórios Com Alterações e um foi considerado Insatisfatório. 

Em relação ao relatório considerado Insatisfatório, a Comissão Deliberativa procederá com o 

que determina as normas do Relatório Anual, que prevê a realização de reunião com a discente 

Gleice Cristina Lima Monteiro e a orientadora, Professora Angélica Ribeiro Soares. Foi de 

consenso dos membros que este encontro acontecerá na próxima reunião ordinária da 

Comissão Deliberativa; item 2c) Homologação da Aprovação da defesa de Dissertação do 
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discente Juan David Rojas Arias, ocorrida no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e 

um; item 2d) Encaminhamento da Tese para defesa da aluna Thais Helena Mandello 
Pimenta de Almeida, após parecer favorável da pré-banca – O parecer emitido pelo Professor 

Reinaldo Bozelli foi aprovado por unanimidade em consulta online realizada aos membros da 

Comissão Deliberativa em três de março de dois mil e vinte e um; item 2e) Autorização para a 
Profa. Rejane Corrêa Marques presidir a banca de defesa das discentes Thayssa Cristina 
da Silva Bello e Camila Reis de Santana – A Comissão Deliberativa aprovou, por unanimidade, 

que a referida professora presida a banca de suas orientadas, mesmo sem afiliação à instituição 

de pesquisa; item 2f) Aprovação do encaminhamento da Dissertação da discente Thayssa 
Cristina da Silva Bello para a pré-banca – Com abstenção dos professores Ana Cristina Petry 

e Rafael Nogueira Costa, indicados para a suplência da banca e revisor da pré-banca, 

respectivamente, a Comissão Deliberativa aprovou o encaminhamento da dissertação da 

discente Thayssa para a pré-banca, a ser realizada pelo Professor Rafael; item 2g) Aprovação 
do parecer emitido pelo Prof. Rafael Nogueira Costa na pré-banca da discente Thayssa 
Cristina da Silva Bello, Com abstenção dos professores Ana Cristina Petry e Rafael Nogueira 

Costa, indicados para a suplência da banca e revisor da pré-banca, respectivamente, a 

Comissão Deliberativa aprovou de forma remota o parecer emitido pelo Professor Rafael e o 

encaminhamento da dissertação para a defesa; item 2h) Apreciação do novo projeto de 
Doutorado da aluna Suelen Ferreira Matoso Couto e a inclusão da co-orientadora Doutora 
Joana D’arc do Valle Bahia – ambos pedidos foram aprovados remotamente pela Comissão 

Deliberativa, em quatro de março de dois mil e vinte e um; item 2i) Aproveitamento de carga 
horária complementar da discente Camila Reis de Santana. A Profa. Ana projetou artigo 

recentemente publicado pela discente em periódico científico e seu pedido foi aprovado por 

unanimidade pela Comissão Deliberativa; item 2j) Encaminhamento da Dissertação para 
defesa da aluna Camila Reis de Santana – A Profa. Ana apresentou o pedido de 

encaminhamento da dissertação e a composição da banca, aprovados pela Comissão 

Deliberativa, com a abstenção o Prof. Rafael Nogueira Costa, indicado como parecerista da pré-

banca; item 2k) Apreciação da alteração de co-orientação do Doutorando Edson Avelar 
Guimarães – A Profa. Ana leu o pedido tendo como novos co-orientadores os professores Paula 

Debiase e Rodrigo Vinagre Cintra da Costa, pedido aprovado por unanimidade pela Comissão 

Deliberativa; Item 2l) Apreciação de inclusão de co-orientação da Mestranda Ariadne Vieira 
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Lobo dos Santos – A Profa. Ana leu a carta do pedido para inclusão do Doutor Jean Carlo 

Ortega, pós-doutorando da Universidade Federal do Acre, sendo aprovado pela Comissão 

Deliberativa, com a abstenção da Profa. Ana Cristina Petry, na condição de orientadora da 

discente; Item 2m) Qualificação de Doutorado por contribuição Científica Autoral de Mérito 
Reconhecido da discente Cristiane Pires Teixeira – A Profa. Ana apresentou a carta e a 

produção da discentes para a Comissão Deliberativa, que julgou que o capítulo de livro de 

resumos de evento científico, e o artigo não se enquadram aos critérios estabelecidos pelas 

normas de qualificação. Entretanto, para a consideração do livro de poemas, a discente deve 

ser orientada a elaborar uma justificativa, contextualizando melhor esta produção na temática de 

sua Tese; Item 2n) Qualificação de Doutorado por Contribuição Científica Autoral de Mérito 
Reconhecido do discente Christiano Calixto da Conceição – A Profa. Ana apresentou o 

artigo do discente e colocou em votação, sendo aprovado pela Comissão Deliberativa; Item 2o) 
Dispensa do estágio docência da aluna Kelly Pinheiro dos Santos – A Professora Ana leu o 

pedido da discente, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão Deliberativa; Item 2p) 
Alteração no escopo da Tese do discente José Renato de Castro César – A Professora. Ana 

leu o pedido do discente que conta com a anuência do orientador, sendo a mudança aprovada 

pela Comissão Deliberativa, que estipulou que num prazo de 30 dias para o discente apresente 

textualmente as alterações no projeto, com a parte metodológica explicitada; Item 2q) Pedido 
de prorrogação de defesa e da bolsa do aluno Christiano Calixto da Conceição – A 

Professora Ana leu o pedido do discente que conta com a anuência do orientador e a Comissão 

Deliberativa aprovou a prorrogação de seis meses para a realização da defesa e de três meses 

para a bolsa; Item 2r) Pedido de prorrogação de defesa e da bolsa da discente Fernanda 
Albuquerque dos Reis  – A Professora Ana leu o pedido da discente que conta com a anuência 

do orientador e a Comissão Deliberativa aprovou a prorrogação de nove meses para a realização 

da defesa e de cinco meses para a bolsa; Item 2s) Pedido de prorrogação de defesa da 
discente Janimayri Forastieri de Almeida – A Professora Ana leu o pedido justificado da 

discente, sendo aprovada a prorrogação pela Comissão Deliberativa. A coordenação alertará a 

discente para planejar a realização da qualificação. Item 2t) Pedido de estágio docência da 
discente Fernanda Albuquerque dos Reis Veríssimo – A Professora Ana leu o pedido da 

discente, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão Deliberativa; Item 2u) Pedido de 
estágio docência do discente Claudemar Mattos - A Professora Ana leu o pedido do discente, 
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sendo o pedido aprovado por unanimidade pela Comissão Deliberativa; Item 2v) Pedido de 
aproveitamento de carga horária do Mestrado no Doutorado do discente Orlando Salvador 
- A Professora Ana leu o pedido do discente, sendo aprovado pela Comissão Deliberativa o 

aproveitamento máximo permitido pelo regulamento. Finalizadas as discussões quanto aos itens 

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

encerrada às dezenove horas e dez 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. 

________________________________________ 

 


