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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL-PPGCF 

DIAMANTINA – MG  

Às quatorze horas e dez minutos do dia seis de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do 1 

prédio de Engenharia Florestal, sob a presidência do professor Marcio Leles Romarco de Oliveira, 2 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência Florestal – PPGCF – com a presença 3 

dos seguintes professores: Reynaldo Campos Santana, Anne Priscila Dias Gonzaga e Eric Bastos 4 

Gorgens, e a representante discente: Ana Caroline Macedo de Castro. O professor Marcio iniciou a 5 

reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação de ata da reunião do dia 05/12/2018. 6 

Aprovada. 2. Apreciação de documentos entregues à Coordenação (Docentes e discentes): a) Ata 7 

de defesa de exame de qualificação do discente Bruno Oliveira Lafetá: aprovada. b) Indicação da 8 

comissão julgadora do exame de qualificação da discente Kamilla Emmanuelle Carvalho de Almeida: 9 

aprovada. c) Solicitação de aproveitamento de créditos do discente Lomanto Zogaib Neves nas 10 

disciplinas de Dinâmica de Ecossistemas: Análise de Geossistemas – PCF631, Métodos Estatísticos 11 

Aplicados à Ciência Florestal – PCF612, Estágio de Docência – PCF619 e Ecologia de Campo – 12 

PCF623: indeferida devido à ausência de documento com autorização da orientadora, será deferida 13 

quando o discente entregar a anuência da orientadora. d) Solicitação de aproveitamento de créditos da 14 

discente Renata Couto Avila nas disciplinas de Controle Biológico de Insetos – PCF628, Propagação 15 

de Espécies Florestais – PCF605, Silvicultura e Solos Florestais – PCF617, Métodos Estatísticos 16 

Aplicados à Ciência Florestal – PCF612 e Estágio de Docência – PCF619: deferida, porém falta o 17 

formulário de aproveitamento de créditos. e) Solicitação de aproveitamento de créditos do discente 18 

Gilson Geraldo Soares de Oliveira Júnior nas disciplinas de Dinâmica de Ecossistemas: Análise de 19 

Geossistemas – PCF631, Ecologia Vegetal – PCF630, Controle Biológico de Insetos – PCF628 e 20 

Bioestatística em R – BIA700: deferida, porém falta o formulário de aproveitamento de créditos. f) 21 

Dilação de prazo de defesa da tese de doutorado do discente Luiz Carlos Araújo: deferido pelo prazo 22 

de (20) vinte dias referentes à licença-paternidade. O prazo de quatro meses solicitados foi indeferido, 23 

de acordo com deliberação do Colegiado, devido à aplicação dos mesmos critérios em análise de 24 

pedido similar e pelo fato dos discentes terem sido informados inicialmente que não seria dada dilação 25 

de prazo para as primeiras turmas devido à avaliação do programa pelas CAPES. Foi citado que faltam 26 

documentos comprovando as atividades que o discente informou ter realizado e que falta a anuência do 27 

orientador, sendo a anuência dada apenas de forma verbal ao coordenador. 3. Pós-doutorado PPGCF 28 

bolsista e voluntário: Foi realizada uma pesquisa e não foi encontrado edital vinculado. 29 

Posteriormente será enviado para os demais docentes do PPGCF o modelo do edital enviado pelo 30 

professor Israel. Sugeriu-se que se sigam as normas já adotadas e que o edital seja submetido, sendo 31 

que todos os membros concordaram. Informou-se que não basta registrar. Foi lembrado que cabe ao 32 
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professor avaliar. 4. Recursos Financeiros PRPPG: O recurso do PPGCF já está disponível e será 33 

feita uma alteração – já foram adicionados os discentes que irão entrar. Será descontado do total 34 

disponível para o professor Eric, o valor referente a um requerimento de ressarcimento de passagens. 35 

O prazo para que os docentes utilizem o recurso é até o dia 15 de agosto de 2019, senão o que não for 36 

utilizado irá para o PPGCF. Os professores do PPGCF foram aconselhados a não utilizar o recurso com 37 

prestação de serviço, manutenção, devido às novas regras, e que o recurso seja utilizado com diárias, 38 

passagens e material de consumo. Concluiu-se com a informação de que o recurso PRPPG foi bem 39 

utilizado. 5. Segundo andar do prédio do DEF: Foi informado que não existe nenhum documento na 40 

coordenação do PPGCF que trate sobre a divisão dos espaços. Nas salas (laboratórios) estão materiais 41 

que não são do PPGCF. Foi argumentado que é necessário reunir para verificar (rediscutir) a divisão do 42 

espaço. E também foi questionada a necessidade em se utilizar quatro salas de aula, e afirmado que 43 

faltam poucos pontos para entregarem o espaço para utilização. Por fim, foi informado que o PPGCF 44 

possuía materiais (cadeira, mesas, etc) para utilizar neste novo espaço, porém, que já não é possível 45 

afirmar sobre a disponibilidade destes materiais. 6. Banca de Seleção Processo 2019/2: Entre março e 46 

abril deve ser solicitado novo edital, o qual deve ser publicado em 22 de abril. Quanto às alterações 47 

para este novo edital, foi sugerido que não haja alteração em relação ao último, exceto em relação à 48 

questão da rubrica e do livro. Continuou-se sugerindo a aplicação da prova em outras universidades do 49 

país para que outros possíveis candidatos tenham a oportunidade de realizá-la, e acrescentado que seria 50 

interessante ter ingressantes de outras áreas de formação. Foi recomendada a modificação do quadro 51 

de comprovação de publicações, e sugerida à adoção de uma pontuação mínima relacionada ao 52 

currículo, pois assim pessoas que têm vínculo empregatício teriam mais chances no processo. Houve 53 

concordância com esta ideia, porém sugeriu-se utilizar um edital separado (sem bolsa) com a 54 

experiência profissional, o que foi descartado. Também foi sugerida a montagem de dois quadros. 55 

Porém, advertiu-se que se deve ter cuidado nesta divisão para que não descaracterize o mestrado, 56 

tornando-o um mestrado não profissional. Quanto à presidência da comissão, o professor Eric 57 

informou que permanecerá como presidente da próxima comissão. Em relação ao último processo 58 

seletivo, foi afirmado que o trâmite daquele ocorreu sem grandes problemas, exceção feita a alguns 59 

procedimentos administrativos relacionados à PRPPG. 7. Orientação da turma 2019/1: Houve 60 

questionamento sobre como ficará a situação da Emília, já que ela foi aprovada em uma vaga aberta 61 

pelo Professor Gilciano. O professor Eric prontificou-se em orientá-la, caso ela aceite. Mas, caso isto 62 

ocorra, o projeto deverá ser alterado. O professor Marcio informou que irá perguntá-la. Questionou-se 63 

também como serão concedidas as bolsas, e foi sugerida a verificação sobre o interesse de alguns 64 

professores em continuar com o doutorado. Foi informando sobre o risco de perda de duas bolsas da 65 

UFVJM, uma de mestrado e outra de doutorado. Foi sugerida a vinculação (condicionar) a distribuição 66 

de bolsas à participação dos professores em uma reunião específica. Houve concordância e 67 

acrescentou-se que se não forem adotadas estas medidas o PPGCF não se sustenta. Aconselhou-se que 68 
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haja uma maior interação entre as disciplinas e que as mesmas não sejam ministradas de forma tão 69 

isolada. E acrescentado que a utilização de grade é positiva para o programa. Contudo, preveniu-se 70 

para a dificuldade em implantar esta ideia devido às disciplinas mais antigas. E citou-se uma maior 71 

aceitação ao novo modelo. Foi destacado que é importante definir o perfil do egresso e que faltam 72 

informações relacionadas a estes, possivelmente, devido a não obrigatoriedade em informar. Foi citada 73 

a preocupação com o formulário Sucupira e que esta questão será discutida em uma próxima reunião. 74 

8. Informes: a) Edital PDSE: A partir de agora o edital será da universidade e não do PPGCF. 75 

Provavelmente, não haverá aluno com proficiência em língua estrangeira conforme nota definida pela 76 

CAPES. b) Plano de oferta de disciplinas: O semestre 2019/1 será iniciado em março. c) Reunião na 77 

PRPPG: Haverá uma reunião na PRPPG referente ao Edital CNPQ e será verificado se algum 78 

professor ou grupo de professores tem interesse em alguma das áreas estratégicas. Talvez seja possível 79 

concorrer nas áreas de Bioma, Biotecnologia e Clima. Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi 80 

encerrada às dezesseis horas e cinco minutos, e para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata 81 

por mim, Armando Pereira Costa Júnior, secretário “ad hoc” do Programa de Pós-Graduação em 82 

Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. xxxxxxxxxx 83 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 

Marcio Leles Romarco de Oliveira (Coordenador)__________________________________________ 85 

Armando Pereira Costa Júnior (Secretário “ad hoc’’)________________________________________ 86 

Reynaldo Campos Santana_____________________________________________________________ 87 

Anne Priscila Dias Gonzaga____________________________________________________________ 88 

Eric Bastos Gorgens__________________________________________________________________ 89 

Ana Caroline Macedo de Castro ________________________________________________________ 90 


