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Às dezoito horas e quinze minutos do dia trinta de abril do ano de dois mil e vinte e um, teve 

início a reunião Extraordinária 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: 2i) Apreciação do conteúdo 

do Edital da seleção de Mestrado 2021/2; 2j) Apreciação dos prazos relacionados com a 

qualificação de Mestrado. A reunião foi presidida pela professora Ana Cristina Petry e 

secretariada pelo funcionário do PPGCiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva. Contou 

ainda com a participação dos seguintes membros do PPGCiAC: Os professores Fabio Di Dario, 

Pablo Rodrigues Gonçalves, Lísia Mônica de Souza Gestinari e Rafael Nogueira Costa e a 

representante discente Maria Laura Borgo. A Profa. Ana Petry iniciou a reunião com o item 2i) 
Apreciação do conteúdo do Edital da seleção de Mestrado 2021/2 – A Profa. Ana Petry 

discutiu com a CD vários pontos do Edital do Mestrado. O início do processo seletivo acontecerá 

no dia 13/07/2021. O Prof. Fabio sugeriu que o período das inscrições fossem do dia primeiro 

até o dia oito de julho, sendo aprovada pela CD. Com relação aos pesos das etapas, após várias 

sugestões, a CD aprovou da seguinte forma: Peso 3.0 para a avaliação de conhecimentos gerais, 

peso 3.0 para a avaliação de currículo e peso 4.0 para a arguição e análise do projeto. Outro 

ponto discutido foi com relação as duas bolsas disponíveis para a seleção. A Profa. Ana colocou 

em votação uma proposta para a distribuição das bolsas que foi aprovada pela CD, de uma bolsa 

por fragilidade socioeconômica e uma bolsa por ordem de colocação no processo seletivo; 

Passando para o próximo ponto, 2j) Apreciação dos prazos relacionados com a qualificação 
de Mestrado – A discente  Maria Laura relatou que alguns alunos estão com atraso na obtenção 

de dados e perguntou se o prazo para a entrega do documento poderia ser depois do dia 

30/06/2021. Considerando a necessidade de qualificar em até seis meses antes da defesa, o 

Prof. Fabio sugeriu os seguintes prazos: entrega do documento em junho e defesa para julho, 

avaliando caso a caso uma extensão desse prazo. Essa proposição foi aprovada pela CD. O 

Prof. Fabio sugeriu que a Coordenação marcasse uma reunião com os discentes para conversar 
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e esclarecer o que significa a Qualificação e das razões para realiza-la idealmente em julho. A 

Profa. Ana concordou com a sugestão e informou que os ajustes de data serão efetuados na 

chamada do ano anterior e a mesma será divulgada por e-mail e no site do programa. 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 quarenta 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. 
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