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Às dez horas do dia três do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sala da
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Prá�cas em Desenvolvimento Sustentável
(PPGPDS), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), sob a Presidência do
Coordenador do Programa, o professor André Felippe Nunes de Freitas, o prof. Leandro
Mar�ns Fontoura, a prof.ª Fabíola de Sampaio Rodrigues Grazinoli Garrido e Adriene Campelo
do Amaral, representante dos discentes. O Sr. Presidente deu início à reunião, abrindo para
discussão os seguintes pontos de pauta: 1) Solicitação de prorrogação de defesa de Ana
Carolina Medeiros Simões de Abreu (T8). O orientador da discente, Prof. André Freitas,
informou que a discente teve dificuldades em obter os dados da sua dissertação e que, por
isso, necessitava de um prazo maior para a defesa. O colegiado aprovou a solicitação de
prorrogação com data prevista de defesa para julho do corrente ano. 2) Solicitação de
prorrogação de defesa de Izabela Bitencourt Veloso da Silva (T8). O orientador da discente,
prof. André Freitas, explicou que devido à atrasos na avaliação do projeto pelo Comitê de
É�ca na Pesquisa da UFRRJ, a discente só pode iniciar suas coletas em janeiro deste ano.
Assim, o colegiado aprovou a solicitação a prorrogação de defesa com data prevista para julho
do ano corrente. 3) Solicitação de prorrogação de defesa de Ellen Bilheiro Bragança
Wi�mann (T8). A orientadora da discente, Profa. Ka�a Tabai, informou que a discente tem
disciplinas obrigatórias ainda a cumprir e que, por isso, não poderá defender em março.
Assim, a solicitação foi aprovada pelo colegiado com data prevista para a defesa junho do ano
corrente. 4) Solicitação de prorrogação de defesa de Kathleen Weintraub (T8). A orientadora
da discente, Profa. Ka�a Tabai, informou que a discente tem disciplinas obrigatórias ainda a
cumprir e que, por isso, não poderá defender em março. Assim, a solicitação foi aprovada
pelo colegiado com data prevista para a defesa junho do ano corrente. 5) Solicitação de
prorrogação de defesa de Sideise Bernardes Eloi (T8). A orientadora da discente, Profa.
Camila Rodrigues, informou que a discente teve problemas de ordem pessoal, o que atrasou a
coleta de dados. Assim, a solicitação foi aprovada pelo colegiado com data prevista para julho
do ano corrente. 6) Solicitação de prorrogação de defesa de Melissa Marcondes (T8). A
orientadora da discente jus�ficou que a mesma teve problemas de ordem pessoal e que
ainda precisa realizar coleta de dados no campo, necessitando de um prazo maior para a
redação da dissertação. Assim, o colegiado aprovou a solicitação de prorrogação da defesa
prevista para maio deste ano. 7) Situação da discente Dayane Erva� (T08). O presidente
informou que o orientador Ednaldo dos Santos tentou contato com a aluna desde maio de
2019, mas sem sucesso. O professor Ednaldo apresentou um o�cio informando todo o



ocorrido, inclusive o não-cumprimento dos prazos acadêmicos obrigatórios. O prof. André
informou que enviou um e-mail para a discente na tarde de ontem comunicando que o
colegiado decidiria hoje sua situação, porém também não teve retorno da aluna. O colegiado
decidiu que a discente terá o prazo de quinze dias a contar de hoje para comparecer à
coordenação para resolver sua situação. Caso a discente não compareça, será desligada
automa�camente do Programa. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente às onze
horas e eu, Thais Pereira Santos, Assistente em Administração lotada no PPGPDS, para
constar, lavrei a presente Ata que segue assinada pelo Senhor presidente e pelos demais
membros presentes.
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