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Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 26/04/2021  
 
Às dezesseis horas do dia vinte e seis de abril 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; a) Qualificação da aluna Eduarda 

Rezende  Caillava Gomes agendada para o dia 19/05/2021 e previsão de defesa da Tese até 

agosto; b) Reunião com a PR-2; c) Reunião com os Discentes, no dia de hoje, às 18 h; d) 

Prorrogação do envio do Relatório Sucupira para o dia 31/05/2021; Item 2) Para deliberação da 

Comissão Deliberativa. Item 2a) Reunião com a discente Gleice Cristina Monteiro e a orientadora 

Professora Angélica Ribeiro Soares, a respeito do resultado insatisfatório do relatório anual; 2b) 

Apreciação da ata da reunião do dia 29/03/2021; 2c) Deliberação sobre o parecer da Dra. Patrícia 

Luciano Mancini ao encaminhamento da Dissertação de Camila Reis de Santana para a defesa; 

2d) Homologação da aprovação da defesa de Tese da Thais Helena Mandello Pimenta de 

Almeida, ocorrida em 30/03/2021; 2e) Homologação da aprovação da defesa de Dissertação de 

Thayssa Cristina da Silva Bello, ocorrida em 31/03/2021; 2f) Homologação da aprovação da 

defesa de Dissertação de Camila Reis de Santana, ocorrida em 20/04/2021; 2g) Apreciação do 

pedido de aproveitamento de disciplinas externas de Felipe Ferreira da Silva; 2h) Apreciação do 

pedido de realização de Estágio Docência por Rodolfo Teixeira Frias; 2i) Apreciação do conteúdo 

do Edital da seleção de Mestrado 2021/2; 2j) Apreciação dos prazos e das normas de 

Qualificação de Mestrado. A reunião foi presidida pela professora Ana Cristina Petry, 

secretariada pelo funcionário do PPG-CiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva e contou 

com a participação dos professores Fabio Di Dario, Pablo Rodrigues Gonçalves, Giuliana Franco 

Leal, Lísia Mônica de Souza Gestinari, Carla Zilberberg e Rafael Nogueira Costa e a 

representante discente Maria Laura Borgo, todos membros da Comissão Deliberativa do 

Programa, além da Profa. Angélica Ribeiro Soares e da discente Gleice Cristina Monteiro. A 

Professora Ana Petry iniciou a reunião com o item 1) Informes Gerais, 1a) a comunicação do 

recebimento do pedido de Qualificação no Formato 1 Exame de Qualificação por Defesa da 

doutoranda Eduarda Rezende Caillava Gomes, a ser realizada no dia 19/05/2021, e previsão de 
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defesa da Tese até o fim de agosto; 1b) a comunicação da participação da Profa. Ana na reunião 

com a PR-2, nesta data, onde a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa Professora Denise 

Freire abordou o tema: Como melhorar a dinâmica no período de excepcionalidade; 1c) a 

informação de que hoje, às 18h, acontecerá uma reunião com os discentes para dar as boas 

vindas aos recém chegados ao Programa e apresentar a estrutura da Coordenação, Secretaria, 

Representação Discente e Comissão Deliberativa; 1d) a atualização do andamento do Relatório 

Sucupira, cujo prazo para a entrega foi prorrogado para o dia 31/05/2021. A Profa. Ana 

agradeceu o comprometimento de todos para a elaboração deste relatório e informou que o Prof. 

Fábio Scarano se prontificou em efetuar uma leitura do documento antes da submissão. Após 

consulta aos membros se havia mais algum informe, passou-se para o próximo ponto de pauta; 

2a) Reunião com a discente Gleice Cristina Monteiro e a orientadora Profa. Angélica 
Ribeiro Soares, a respeito do resultado insatisfatório do relatório anual  – A Profa. Ana 

passou a palavra para a discente, que expressou concordar com a baixa qualidade do relatório 

anual que apresentou e que ele refletia as diversas tarefas, problemas com sinal de internet, 

muitas atividades das disciplinas em um período com muitos problemas pessoais, no qual havia 

até pensado em desistir do curso. A discente reconheceu que a orientadora deu todo o suporte 

necessário para ela e que a responsabilidade do relatório era toda sua, pois não conseguia 

avançar com a escrita do que lhe era pedido. A Profa. Carla, avaliadora do Relatório Anual de 

Gleice explicou que o propósito da reunião era para ajudar, para tentar, da melhor forma 

possível, resolver a questão do não andamento da pesquisa de Mestrado. A discente avaliava 

uma extensão de prazo de mestrado como alternativa. Maria Laura pediu a palavra e se colocou 

à disposição de Gleice para conversar, ajudar a se organizar, compartilhar o que fosse preciso. 

Na opinião da Coordenadora, antes de pensar em prazos, seria importante saber de Gleice se 

ela se sente em condições de desenvolver o projeto, de trabalhar na redação da sua dissertação, 

pois como a dissertação é do discente, este é a mola mestra. Gleice disse que concordava com 

tudo que foi dito e que vai fazer o que for preciso para dar continuidade ao Mestrado. A Profa. 

Giuliana sugeriu que a orientadora e a aluna sugerissem o prazo para apresentação do novo 

projeto com cronograma detalhado, incluindo a qualificação e o Prof. Fabio sugeriu que este 

prazo seja de no máximo 45 dias. Ambas proposições foram aceitas pela maioria; item 2b) 
Apreciação ata da reunião do dia 29/03/2021 – A Profa. Ana colocou em votação, sendo 

aprovada pela CD; item 2c) Apreciação do parecer favorável da Dra. Patricia Luciano 
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Mancini ao encaminhamento da Dissertação de Camila Reis de Santana para a defesa - 
Aprovado pela CD, com a abstenção do Prof. Rafael Costa, membro da banca; item 2d) 
Homologação da aprovação da defesa de Tese da aluna Thais Helena Mandello Pimenta 
de Almeida, ocorrida em 30/03/2021 – Aprovada por unanimidade pela CD; item 2e) 
Homologação da aprovação da defesa de Dissertação Thayssa Cristina da Silva Bello, 
ocorrida em 31/03/2021 – Aprovada pela CD, com abstenção da Profa. Ana, membra da banca; 
item 2f) Homologação da aprovação da defesa de Dissertação de Camila Reis de Santana, 
ocorrida em 20/04/2021 – Aprovada pela CD, com a abstenção do Prof. Rafael Nogueira Costa, 

membro da banca; item 2g) Pedido de aproveitamento de disciplinas externas de Felipe 
Ferreira da Silva -  A Profa. Ana apresentou o pedido do discente, as ementas e o documento 

atestando a aprovação nas duas disciplinas requeridas de 60h cada, que pela pertinência foram 

aprovadas pela CD com o limite de 105h; item 2h) Pedido de realização de estágio docência 
de Rodolfo Teixeira Frias – A Profa. Ana apresentou a carta com o pedido para a realização 

do estágio docência (30 h) de Rodolfo, que é bolsista DS CAPES, assim como o plano de 

trabalho, que foram aprovados por unanimidade pela CD. Pelo avançado da hora, a deliberação 

sobre os pontos de pauta 2i) Apreciação do conteúdo do edital da seleção de Mestrado 2021/2 

e o ponto 2j) Apreciação dos prazos relacionados com a qualificação de Mestrado serão 

deliberados na reunião Extraordinária da CD foram transferidos para uma reunião extraordinária 

a ser realizada no dia 30/04/2021. Finalizadas as discussões quanto a maioria dos itens de pauta 

definidos na convocação da reunião, a Professora Ana Petry deu a reunião por encerrada às 

dezoito horas 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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