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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 seis minutos do dia sete de novembro de dois mil e dezoito, 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, Israel Marinho 4 

Pereira, Danielle Piuzana Mucida, Eric Bastos Gorgens, as representantes discentes: Thalyta Fernandes 5 

Godinho e Ana Caroline Macedo de Castro e o discente de doutorado Eduardo Pelli. O professor 6 

Marcio Leles Romarco de Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação 7 

de ata da reunião do dia 03/10/2018: Aprovada. 2. Apreciação de documentos encaminhados à 8 

coordenação do Programa: I – Aproveitamento de Créditos: Foi homologada a solicitação de 9 

aproveitamento de créditos dos discentes do doutorado: Estela Rosana Durães Vieira, matrícula 10 

20151850009, devidamente referendada pelo seu orientador: disciplinas aprovadas: Manejo Integrado 11 

de Pragas  (PPV670), 4 créditos, conceito A, cursada em 2013/02; Planejamento e Análise de 12 

Experimento (PPV505), 4 créditos, conceito B, cursada em 2013/01. II - A discente Maria Sueliane 13 

Santos de Andrade, matrícula 20172850001, solicitou aproveitamento da disciplina Língua 14 

Estrangeira, entretanto, a discente não se encontra matriculada. Ficou acordado que a solicitação de 15 

aproveitamento será aprovada caso a discente consiga a matrícula este semestre, se isto não ocorrer ela 16 

deverá se matricular no próximo semestre e solicitar novamente o aproveitamento. III - Requerimento 17 

de dilação de prazo de entrega da versão final da dissertação pela discente Ludmila Neves Nogueira, 18 

matrícula 20162940002: O colegiado se absteve da decisão, diante do acordo de todos os membros que 19 

essa decisão não cabe ao colegiado, e sim a PRPPG e/ou ao CPPG, sendo que foi enviado à PRPPG 20 

pelo coordenador do curso um memorando comunicando a reponsabilidade de quem pode referendar o 21 

pedido  IV - Solicitação de dilação de prazo do doutorado por um período de seis meses do discente 22 

Eduardo Pelli, matrícula 20151850003: Foi aberta votação e com a maioria dos votos contrários, ficou 23 

decidido a recusa da solicitação, esta decisão foi pelo fato de já ter sido comunicado a turma 2015/1 24 

que não seria permitido a dilação de prazo de defesa por se tratar da primeira turma, sendo o prazo de 25 

defesa de 48 meses importante para avaliação do programa. V – Indicação da comissão julgadora de 26 

exame de qualificação do discente Fillipe Vieira De Araújo, matrícula 20161850003, a banca foi 27 

aprovada ad referendum, pelo coordenador, e confirmada na atual reunião. VI - Aprovação de exame 28 

de qualificação do discente Fillipe Vieira De Araújo, matrícula 20161850003. 3. Conversa com André 29 

Rech: A conversa foi realizada em torno da proposta do docente André Rech, com a participação do 30 

deste. O professor André Rech apresentou sua proposta de credenciamento no PPGCF, demonstrando 31 

sua aderência ao Programa de Ciência Florestal, e se manifestando em atender aos critérios da Capes 32 
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para a área de Ciências Agrárias I. Foi realizada uma discussão com os membros do colegiado da 33 

participação como docente orientador no PPGCF e também sobre a possível linha de pesquisa de 34 

atuação. Após as discussões, o professor Andre Rech retirou-se da reunião para que o colegiado 35 

conversasse sobre a sua solicitação.  O colegiado deliberou por aprovar a participação do mesmo no 36 

programa, com entrada imediata como docente permanente. 4. PNPD (Pós-Doutorado): Concluiu-se a 37 

discussão iniciada em reuniões anteriores do colegiado realizadas em 2018, decidindo que os bolsistas 38 

de pós-doutorado serão de responsabilidade da coordenação do PPGCF e não apenas de um professor, 39 

sendo que o critério de seleção levará em consideração: artigos publicados; Professores do PPGCF 40 

envolvidos no projeto, disciplina ministrada, entre outros. A pontuação e os critérios de seleção serão 41 

especificados em edital específico definido por uma comissão. 5. Credenciamento e 42 

descredenciamento docentes: Foi decidido estabelecer prazo até julho de 2019 para que os docentes 43 

Ângelo Marcio Pinto Leite e Gilciano Saraiva Nogueira tenham a pontuação referente aos critérios da 44 

Capes para conceito 5, para o quadriênio 2017-2020, sendo que esta decisão será comunicada via 45 

reunião com a coordenação. Fica estabelecido que os docentes não poderão solicitar vagas no 46 

programa enquanto não atingir os critérios. Sobre os discentes sobre a orientação do professor Ângelo 47 

e do professor Gilciano, será estudada a melhor forma para que os discentes não sejam prejudicados. 48 

Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas, para que produza os 49 

efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, Marcio Leles Romarco de Oliveira, coordenador do 50 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os 51 

presentes na reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 52 
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