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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 cinco de dezembro 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: Reynaldo Campos Santana, Anne Priscila Dias Gonzaga, Israel Marinho 4 

Pereira, Danielle Piuzana Mucida, as representantes discentes: Thalyta Fernandes Godinho e Ana 5 

Caroline Macedo de Castro. O professor Marcio Leles Romarco de Oliveira iniciou a reunião 6 

agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação de ata da reunião do dia 07/11/2018: Aprovada. 2. 7 

Apresentação do novo secretário Armando Pereira Costa Júnior e suas atribuições: O mesmo foi 8 

apresentado aos presentes na reunião. 3. Apreciação de documentos entregues à Coordenação 9 

(Docentes e discentes): I) Ata de Qualificação do discente Gilson Geraldo Soares de Oliveira Júnior: 10 

aprovada ad referendum. II) Ata de Qualificação da discente Keyla Cristina Vieira: aprovada. III) Ata 11 

de Qualificação da discente Marília Dutra Massad: aprovada. IV) Indicação da comissão julgadora do 12 

exame de qualificação do discente Diego dos Santos Vieira: deferida. V) Indicação da comissão 13 

julgadora do exame de qualificação da discente Any Caroliny Pinto Rodrigues: deferida. VI) Dilação 14 

de prazo para entrega de ata de defesa de exame de qualificação do discente Bruno Oliveira Lafetá: 15 

deferida. 4. Credenciamento e descredenciamento de docentes: Foi decidido em reunião anterior 16 

que é necessário aguardar até julho de 2019 para que o docente Ângelo Márcio Pinto Leite atenda aos 17 

critérios da Capes. Assim não houve discussão sobre o assunto. 5. Alteração de orientador da 18 

discente Luiza Marina Esteves de Carvalho: Foi solicitada a substituição do atual orientador, o 19 

professor Ângelo Márcio Pinto Leite pelo professor Eric Bastos Gorgens. Talvez seja necessária a 20 

alteração do projeto anterior. A alteração de orientador foi aceita por todos os membros presentes. 21 

Dando continuidade ao tema alteração de orientador, foi discutida a possibilidade de alteração do 22 

orientador do discente João Vitor que está com projeto em curso, sendo que esta mudança poderá ser 23 

realizada em julho de 2019, estando o discente ciente da situação. Informes Gerais: I) Permanência 24 

do calendário de reuniões: foi aprovada na reunião a permanência das reuniões do colegiado do 25 

PPGCF sempre na primeira quarta-feira do mês, até junho de 2019, com exceção do mês de janeiro de 26 

2019. Posteriormente será divulgado o calendário. II) Proposta do Edital do PND: o professor 27 

Marcio Leles afirmou que o edital será publicado em janeiro de 2019. Assim é necessário definir os 28 

critérios, tais como, se haverá limite de classificados, se será utilizado barema do Doutorado. O 29 

professor Israel Marinho sugeriu o credenciamento de docente como critério. Foram citadas duas 30 

formas de pontuação, a primeira seria através da Qualis Sucupira e a segunda por meio do JCR. A 31 

professora Danielle Piuzana informou que há uma maior utilização do JCR, sendo que o professor 32 
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Israel concorda com a utilização deste. O professor Marcio sugeriu que sejam feitas propostas para 33 

modificar. O professor Marcio acrescentou sugerindo a adoção de critérios como: currículo, proposta 34 

de disciplinas e projeto. Mas finalizou que é preciso uma melhor análise, pois existem dúvidas quanto 35 

aos critérios a serem adotados. O professor Israel salientou que existem dificuldades em relação ao 36 

pós-doutorando. O professor Reynaldo ressaltou que é preciso ter cuidado na adoção dos critérios para 37 

que os mesmos não sejam muito restritivos. A professora Danielle sugeriu utilizar as publicações como 38 

critério, sendo que as publicações como autor teriam maior pontuação em relação às publicações como 39 

co-autor. O professor Israel ficou responsável pela elaboração da primeira versão do edital. II) 40 

Portaria 206 da CAPES: Os trabalhos produzidos ou publicados em qualquer mídia, que decorram de 41 

atividades financiadas, integral ou parcialmente, pela CAPES, deverão, obrigatoriamente, fazer 42 

referência ao apoio recebido. O professor Reynaldo acrescentou que a responsabilidade é do autor. III) 43 

Espaço físico no DEF: Pauta discutida em reunião anterior, porém ainda não foi obtida resposta para a 44 

mesma, quando for obtida será informada. IV) Credenciamento do professor André Rech: o 45 

professor Marcio afirmou que o professor André Rech será credenciado ainda este ano. V) Discentes – 46 

Procedimento da língua inglesa (memorandos): o professor Marcio citou que três casos foram 47 

resolvidos e um está pendente, sendo que este perdeu o comprovante e provavelmente será reprovado. 48 

Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, 49 

e para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, Armando Pereira Costa Júnior, 50 

secretário “ad hoc” do Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de aprovada será 51 

assinada por todos os presentes na reunião. 52 
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