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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 – 26/07/2021  
 
Às dezesseis horas e oito minutos do dia vinte e seis de julho 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; 2a) Apreciação das 

atas das reuniões dos dias 28/06/2021 e 30/06/2021 ; 2b) Aprovação da defesa de Mestrado de 

Alice Sá Rego de Azevedo; 2c) Apreciar o relatório de estágio docência de Fernanda 

Albuquerque dos Reis Veríssimo; 2d) Apreciar o pedido de realização de estágio docência de 

Diego Gazone Rodrigues Silva; 2e) Apreciar o pedido de realização de estágio docência de 

Suelen Ferreira Matoso Couto; 2f) Apreciar o pedido de prorrogação para a qualificação de 

Michele Siqueira Muzzy por até 90 dias; 2g) Pedido de defesa fechada para a qualificação de 

Sérgio Luis Cavalheiro Filho. A reunião foi presidida pela professora Ana Cristina Petry e 

secretariada pelo Assistente em Administração do PPGCiAC, Fernando Sampaio da Fonseca e 

Silva. Contou ainda com a participação dos seguintes membros do PPGCiAC: Os professores 

Pablo Rodrigues Gonçalves, Lísia Mônica de Souza Gestinari e Carla Zilberberg, todos membros 

da CD, e a representante discente Maria Laura Borgo. A Profa. Ana Petry iniciou a reunião com 

o item 1) Informes Gerais, comunicando que o programa teve três candidatos aprovados na 

seleção de mestrado e agradecendo a todos os membros da comissão de avaliação do processo 

seletivo; informou também que as qualificações estão em andamento e que seis já foram 

realizadas, agradecendo o empenho dos alunos; informou ainda que Jeanete Höelz encaminhou 

a documentação para a Qualificação por Defesa de Tese, que será realizada em agosto. A Profa. 

Ana sugeriu que a CD avaliasse a possibilidade da realização de um concurso para a escolha 

de uma logomarca do PPGCiAC, em comemoração aos 10 anos do programa. Outro informe foi 

a sinalização dos recursos do PROAP pela PR-2, passando para o próximo ponto de pauta 2a) 
Apreciação das atas das reuniões dos dias 28/06/2021 e 30/06/2021 – A Profa. Ana colocou 

em votação as atas, que foram previamente enviadas para leitura e conferência e ambas foram 

aprovadas por unanimidade pela CD; item 2b) Aprovação da defesa de mestrado de Alice Sá 
Rego de Azevedo – A Profa. Ana encaminhou o resultado da banca para apreciação, sendo 
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aprovada a defesa da discente, por unanimidade pela CD; item 2c) Relatório de estágio 
docência da Fernanda Albuquerque dos Reis Veríssimo - A Profa. Ana apresentou o relatório 

da aluna, que cumpriu todos os requisitos e foi aprovado por unanimidade pela CD; item 2d) 
Pedido de realização de estágio docência de Diego Gazone Rodrigues Silva – A Profa. Ana 

leu a carta com o pedido, sendo aprovada pela CD, com a abstenção da Profa. Giuliana Franco 

Leal, orientadora; item 2e) Pedido de realização de estágio docência de Suelen Ferreira 
Matoso Couto – A Profa. Ana apresentou o pedido da aluna, sendo aprovado por unanimidade 

pela CD; item 2f) Pedido de prorrogação para a qualificação de Michele Siqueira Muzzy por 
até 90 dias – Aprovado por unanimidade pela CD, com a abstenção da orientadora Profa. Carla 

Zilberberg, considerando que a qualificação ocorra até 30/09/2021; item 2g) Pedido de defesa 
fechada para a qualificação de Sérgio Luis Cavalheiro Filho –Considerando as justificativas 

apresentadas pela orientadora, Profa. Lisia Gestinari, o pedido foi aprovado por unanimidade 

pela CD, com abstenção da orientadora. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta 

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

dezesseis horas e quarenta e oito 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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