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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 cinco minutos do dia cinco de setembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões 1 

do 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: Israel Marinho Pereira, Danielle Piuzana Mucida; as representantes 4 

discentes: Thalyta Fernandes Godinho e Ana Caroline Macedo de Castro. O professor Marcio Leles 5 

Romarco de Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação de ata da 6 

reunião do dia 01/08/2018: Aprovada. 2. Apreciação de documentos encaminhados à coordenação 7 

do Programa: I – Dispensa da avaliação de língua estrangeira: Foram aprovados, como avaliação de 8 

língua estrangeira, documentos dos seguintes discentes matriculados no mestrado: Vitória de Souza 9 

Canguçu - matrícula 20182940004, cujo resultado no TOEFL ITP foi quatrocentos e noventa; Luiz 10 

Felipe Maravilha Silva - matrícula 20182940015, cujo resultado no TOEFL ITP  foi quatrocentos e 11 

dezessete.  II – Solicitação de Mudança de Orientador: Foi aprovada a solicitação de mudança de 12 

orientador encaminhada pela discente Maria Sueliane Santos de Andrade, matrícula 20172850001. A 13 

discente apresentou documento constando de acordo de seu antigo orientador, professor Eric Bastos 14 

Gorgens, e termo de aceite da nova orientadora, professora Danielle Piuzana Mucida. III – Solicitação 15 

de dilação de prazo para defesa: A discente Bárbara Costa Diniz Barros, matrícula 20162940001, 16 

solicitou, por meio de ofício encaminhado à coordenação, dilação do prazo para sua defesa em mais 17 

sete dias. A discente entregou, junto à solicitação, a versão preliminar de sua dissertação. A Solicitação 18 

foi aprovada pelo colegiado.  V – Memorando encaminhado ao colegiado sobre justificativa e 19 

adequação para prazo de exame de qualificação ao doutorado: A discente Kamila Emmanuelle 20 

Carvalho de Almeida solicitou ao colegiado definição dos procedimentos e condições para realização 21 

de seu exame de qualificação, visto que por motivo de sua participação no PDSE - CAPES, o prazo de 22 

42 meses para sua qualificação não será cumprido em conformidade com o regimento do programa. A 23 

discente apresentou relatório informando as atividades e produção científica obtidos no período de sua 24 

viagem. O colegiado acatou os argumentos e justificativas apresentadas. A discente encaminhará, 25 

posteriormente, à coordenação, a indicação da comissão julgadora do exame de sua qualificação. VI – 26 

Aproveitamento de créditos: Foi homologada a solicitação de aproveitamento de créditos da discente 27 

do doutorado Kamila Emmanuelle Carvalho de Almeida – matrícula 20151850005, devidamente 28 

referendada por seu orientador. As disciplinas aproveitadas do curso de Mestrado em Ciência Florestal 29 

da UFVJM foram: Estágio Docência, código PCF619, dois créditos, conceito A, cursada em 2013/1; 30 

Biotecnologia Vegetal, código PCF624, quatro créditos, conceito A, cursada em 2012/2; Genética 31 

Quantitativa, código PPV604, quatro créditos, conceito A, cursada em 2012/2; Melhoramento 32 
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Florestal, código PCF608, quatro créditos, conceito A, cursada em 2012/1; Seminários I, código 33 

PCF501, dois créditos, conceito suficiente, cursada em 2012/1; Seminários II, código PCF502, dois 34 

créditos, conceito suficiente, cursada em 2012/2. A solicitação será encaminhada pela coordenação no 35 

período estipulado para este procedimento no calendário acadêmico da Pós-Graduação. VII – 36 

Justificativa para o não cumprimento dos prazos para indicação da comissão julgadora do exame de 37 

qualificação, solicitada pelo colegiado ao doutorando Daniel Augusto Chaves, matrícula 20152850004: 38 

A justificativa, datada de dois de agosto de dois mil e dezoito, assinada pelo discente do doutorado 39 

Daniel Augusto Chaves e seu orientador e apresentada ao colegiado do PPGCF, elenca motivos para o 40 

não cumprimento de prazos previstos e foi aceito pelo Colegiado do PPGCF. O exame de qualificação 41 

do doutorando foi homologado pelo colegiado e o discente encontra-se apto para agendamento de 42 

defesa de tese.  3. Defesas de dissertações dos discentes ingressantes em 2016/II: O coordenador 43 

Márcio Leles informou as datas das dissertações dos discentes ingressantes em 2016/II. O coordenador 44 

informou também que o discente Heverton de Paula, matrícula 20162940005, não matriculou em 45 

nenhuma disciplina em 2018/1 e que não há agendamento registrado no SIGA para sua defesa. Diante 46 

da informação repassada, o colegiado deliberou comunicar à PRPPG o abandono do programa por 47 

parte do discente.  4. Portaria 182 CAPES de 14/08/2018:  Diante da publicação da Portaria CAPES 48 

número cento e oitenta e dois, de quatorze de agosto de dois mil e dezoito, o coordenador levou ao 49 

conhecimento de todos os membros permanentes e colaboradores seu teor, por meio de e-mail, 50 

ressaltando as consequências de sua aplicação no PPGCF. O coordenador apresentou um gráfico 51 

contendo o atual índice de publicações de cada docente, a previsão e a expectativa de publicações até o 52 

final de dois mil e dezoito e final de dois mil e vinte. Houve ampla discussão sobre o assunto e o 53 

mesmo será discutido no próximo workshop. 5. Recurso adicional PRPPG: O PPGCF recebeu mais 54 

seis mil reais como recurso adicional. A coordenação do PPGCF consultou o colegiado quanto à 55 

rubrica que será destinada ao recurso. A pedido do colegiado, o coordenador realizará uma consulta à 56 

PRPPG para saber se este recurso poderá ser destinado para auxílio aos discentes. 6. Workshop 57 

PPGCF: a data de realização do workshop foi alterada do dia 21/09/2018 para o dia 28/09/2018 em 58 

virtude da primeira data ser limite para defesas de dissertação dos ingressantes 2016/2. Ficou definido 59 

que, caso haja necessidade, será marcada uma reunião extraordinária para definição de pontos de 60 

discussão a serem tratados no workshop. Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 61 

dezesseis horas e cinquenta minutos, para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, 62 

Gilmar Tadeu Pereira da Cruz, secretário “ad hoc”do Programa de Pós-Graduação em Ciência 63 

Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na 64 

reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 65 

Marcio Leles Romarco de Oliveira (Coordenador)__________________________________________ 66 

Gilmar Tadeu Pereira da Cruz (Secretário “ad hoc”)_________________________________________ 67 

Israel Marinho Pereira ________________________________________________________________ 68 
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Danielle Piuzana Mucida______________________________________________________________ 69 

Thalyta Fernandes Godinho____________________________________________________________ 70 


