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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 – 30/06/2021  
Às dezesseis horas do dia trinta de junho 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, com ponto de pauta único: compreender o pedido de trancamento de matrícula externada 

pela Discente Gleice Cristina Lima Monteiro. A reunião foi presidida pela Professora Ana Cristina 

Petry e contou com a participação dos seguintes membros do PPGCiAC: Os Professores Fabio 

Di Dario, Pablo Rodrigues Gonçalves, Giuliana Franco Leal, Lísia Mônica de Souza Gestinari e 

Carla Zilberberg, e a Representante Discente Maria Laura Borgo, todos membros da Comissão 

Deliberativa, além da Discente Gleice Cristina Lima Monteiro e sua orientadora, a Professora 

Angélica Ribeiro Soares. A Professora Ana iniciou a reunião agradecendo a presença de todos 

e informou que o propósito do encontro era compreender o contexto atual e as motivações que 

levaram a Discente Gleice a buscar junto à Coordenação do Programa informações sobre a 

possibilidade de trancamento de matrícula. A Professora Ana passou a palavra para Gleice, que 

relatou vivenciar há um ano uma situação pessoal peculiar, com altas demandas no cuidado de 

familiares e fragilidade emocional. Segundo a Discente, essas circunstâncias a impossibilitaram 

a cumprir o prazo por ela solicitado e aprovado pela Comissão Deliberativa para entregar seu 

novo projeto de pesquisa de Mestrado. A Discente relatou que nos últimos dois meses se reuniu 

com a Orientadora e Co-orientadoras, a Professora Lísia e a Dra. Nathalia Peixoto Nocchi 

Carneiro para desenvolver a ideia de uma proposta, mas as questões pessoais têm limitado sua 

capacidade de concentração e dedicação necessárias para o desenvolvimento da redação do 

Projeto planejado com as orientadoras.  A Professora Angélica concordou que as versões iniciais 

do texto ainda estão aquém do que se espera como uma proposta de Mestrado e que o tempo 

disponibilizado para encontros orientadora-discente e as discussões que acontecem 

regularmente no âmbito do grupo de pesquisa ao qual Gleice é incentivada a participar são 

importantes para a integração da Discente nos objetos de pesquisa pretendidos. Os membros e 

as membras da Comissão Deliberativa manifestaram compreender a situação da Discente e 

incentivaram sua busca por profissionais da área da saúde e apoio psicológico para superar os 

desafios atuais. A representante Discente sugeriu à Gleice que buscasse atendimento junto ao 
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Serviço de Acolhimento em Saúde Mental da UFRJ Macaé, pois o mesmo tem contribuído no 

apoio a diversos estudantes. A Coordenadora esclareceu que, caso Gleice, com a anuência da 

Orientadora, opte por encaminhar um pedido de trancamento de matrícula, observe no 

regulamento do programa o seu prazo máximo e que venha subsidiado por um laudo de 

profissional atestando a falta de condições para desenvolver a integralidade das atividades do 

curso. Este pedido seria então apreciado pela Comissão Deliberativa que, a partir da reunião ora 

realizada, pode compreender melhor as circunstâncias pelas quais Gleice vem passando. 

Finalizadas as colocações por parte da Discente, Orientadora e as palavras de apoio suporte da 

Comissão Deliberativa, a Coordenadora Ana Petry deu a reunião por encerrada às dezesseis 

horas e trinta e cinco minutos e lavrou a presente ata, cuja cópia arquivada na secretaria do 

programa é assinada pela coordenadora Profa. Ana Petry.  
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