
NOTA DE PESAR 

 

Os membros do comitê de Ciências Sociais Aplicadas do CNPq, pesquisadores 
e técnicos, vêm manifestar seu profundo pesar pelo falecimento precoce da 
professora Ana Clara Torres Ribeiro, membro e coordenadora desse comitê entre 
2003 e 2006. 

Referência internacional como pesquisadora, ela tinha a delicadeza de parar para 
ouvir os estudantes, entender preocupações diversas (nem sempre acadêmicas) e 
tentar mostrar que sempre havia outras formas de encarar os fatos. Precisa e séria 
nos seus posicionamentos, ela era extremamente gentil e sensível e sua risada 
gostosa e generosa marcava os momentos de descontração. Ainda no tempo dos 
pareceres escritos a mão no CNPq, sobressaía sua letra caprichada de professora, 
totalmente legível na forma e com conteúdo que não deixava margem para 
desentendimentos.  

Ana Clara ficava enorme na medida em que a conhecíamos melhor: crescia quando 
falava, contrastando o corpo pequeno com a grandeza e força das suas 
idéias. Liderança acadêmica indiscutível de nossa área, sensível às questões sociais e 
culturais e engajada na busca de possibilidades de outros mundos – solidários, 
criadores e plurais –, sua herança intelectual, delicadeza e sensibilidade e firmeza no 
trato serão nossas companheiras em nossas lides cotidianas de promoção, produção 
e de compartilhamento do saber e da vida. 

Brasília, 19 de janeiro de 2012 

 

Ana Fernandes  
UFBa membro comitê assessor 

Planejamento Urbano e Regional  

Archimedes Perez Filho  
UNICAMP membro comitê assessor 

Geografia Física 

Cristiane Rose Duarte 
UFRJ membro comitê assessor   

Arquitetura e Urbanismo 

Iná Elias de Castro 
UFRJ membro comitê assessor          

Turismo 

Leila Christina Dias 
UFSC membro comitê assessor       

Geografia Humana 

Luiz Amorim 
UFPe membro comitê assessor    

Arquitetura e Urbanismo 

Rosana Baeninger  
UNICAMP membro comitê assessor 

Demografia 
 
 
 

Maria Angela Cunico 
Coordenadora Geral CGCHS/CNPq 

Sandra Rodrigues Braga 
Coordenadora COSAE/CGCHS/CNPq 

Andréa Rispoli Bernardino  
técnica COSAE/CGCHS/CNPq   

Planejamento Urbano e Regional 

Gina da Luz 
técnica COSAE/CGCHS/CNPq          

Geografia  

Ma. de Fátima Faria dos Santos 
técnica COSAE/CGCHS/CNPq             

Turismo e Demografia  

Simone Pereira Kawamura 
técnica COSAE/CGCHS/CNPq       

Arquitetura e Urbanismo 


