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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 oito horas e quarenta e um minutos do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de 1 

reuniões do Prédio de Engenharia Florestal, sob a presidência do professor Marcio Leles Romarco de 2 

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

presença dos seguintes professores: Anne Priscila Dias Gonzaga, Danielle Piuzana, Eric Bastos 4 

Gorgens, Israel Marinho Pereira, Reynaldo Campos Santana e a representante discente: Thalyta 5 

Fernandes Godinho. Deliberações: todos os assuntos foram discutidos e as seguintes 6 

orientações/decisões foram determinadas pelo colegiado: 1. Documentos referendados: Foram 7 

referendados os Aproveitamentos de disciplinas: Discente solicitante: Leonardo Palhares da Silveira, 8 

20162850003, PCF632, Fitogeografia do Brasil, 60 horas; PCF631, Dinâmica de Ecossistemas: 9 

Análise de Geossistemas, 60 horas, PCF601, Ecologia Aplicada a Restauração de Ecossistemas, 60 10 

horas, PCF 611, Métodos de Amostragem e Análise da Vegetação, 60 horas, Universidade Federal dos 11 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. – Discente solicitante: Natália Viveiros Salomão, 20162850001, 12 

BIG863B, Ecologia das Mudanças Climáticas, 30 horas, BIG876B, Ecologia Evolutiva, 30 horas, 13 

BIG863A, Ecologia do Fogo, 30 horas, BIG863B, Plants is a changing climate, 30 horas, 14 

Universidade Federal de Minas Gerais, PCF630, Ecologia Vegetal, 60 horas, PCF623, Ecologia de 15 

Campo, 45 horas, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. – Discente solicitante: 16 

Tarcísio Tomás Cabral de Sousa, 20162850002, PCF608, Melhoramento Florestal, 60 horas, PCF614, 17 

Classificação e Manejo de Solos Florestais, 60 horas, PCF617, Silvicultura e Solos Florestais, 60 18 

horas, PCF628, Controle Biológico de Insetos, 60 horas, Universidade Federal dos Vales do 19 

Jequitinhonha e Mucuri. – Discente solicitante: Ariadne Marques, 20151850001, APP, Fungos 20 

Fitopatogênicos, 120 horas, Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista. – 21 

Discente solicitante: Nivaldo de Souza Martins, 20171940012, PCF617, Silvicultura e Solos 22 

Florestais, 60 horas, PPV606, Fertilidade do Solo, 60 horas, PCF612, Métodos Estatísticos Aplicados à 23 

Ciência Florestal, 60 horas, PCF634, Tópicos Especiais 04, 60 horas, Universidade Federal dos Vales 24 

do Jequitinhonha e Mucuri. Foram referendadas as Atas de Defesa de Exame de Qualificação ao 25 

Doutorado: Candidatos: Ana Carolina da Silva Cardoso Araújo; Cássia Michele Cabral; Darliana da 26 

Costa Fonseca; Elizzandra Marta Martins Gandini; Gabriela Paranhos Barbosa; Luiz Carlos Araújo; 27 

Thalyta Fernandes Godinho e Wander Gladson Amaral. 2. Aprovação da norma de qualificação: As 28 

sugestões na redação da resolução foram discutidas e as seguintes alterações foram aprovadas: a 29 

palavra “pré-requisito” foi substituída por “habilitado”; Art. 2: Retirada do Parágrafo 1º; Art 6: O 30 

colegiado irá homologar a banca de qualificação na reunião que a anteceder; Novo artigo: O prazo 31 

passa de 60 para 90 dias; Art 8: A palavra homologação foi substituída por aprovação; Art 10: Foi 32 
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retirado e dada nova redação em outro artigo; Art. 11: Foi retirado; Art. 16: O exemplos foram 33 

retirados; Art. 17: Foi retirado e dada nova redação: Compete à Banca Examinadora definir os critérios 34 

para avaliação; Novo artigo: Art. 19: Esta Resolução entra em vigor na data de aprovação e revoga 35 

todas as disposições contrárias. 3. Comissões: Foram referendados os responsáveis pelas seguintes 36 

comissões: Regimento Interno: professora Daniele; Edital de Seleção: professora Anne Priscila; Site do 37 

Programa: professor Eric e Grade Curricular: professor Israel. Cada professor responsável conduzirá o 38 

processo determinando as ações necessárias para o cumprimento das demandas. Foi definido que 39 

professor Eric realizará um levantamento a fim de fazer uma proposta em relação à forma como o site 40 

deve ser criado. A professora Daniela definirá uma linha mestre da resolução, enviará a mesma para 41 

análise pelo Colegiado e, por fim, encaminhará essa versão para apreciação dos demais professores. 42 

Foi salientado que a redação sobre a forma de credenciamento e descredenciamento docente deve ser 43 

vinculada aos critérios elencados pela CAPES. Foi sugerido que o conteúdo extenso da Resolução 44 

(com anexos) seja enviado semestralmente para os alunos ingressantes no Programa. Professor Israel 45 

disse que será necessário refazer a grade curricular, que não está explícita a forma de avaliação e que 46 

as disciplinas deverão ser aprovadas na CPPG. Professor Reynaldo pontuou que as informações da 47 

home page deverão ser vinculadas à Plataforma Sucupira. 4. Paquímetros: Em virtude da 48 

disponibilidade de 12 (doze) paquímetros, foi autorizada a liberação de 1 (um) paquímetro para o 49 

professor Marcelo e estipulado o prazo de uma semana para os interessados retirarem o instrumento na 50 

Coordenação do Programa. Posteriormente, o restante será rateado a quem manifestar interesse. O 51 

professor Reynaldo manifestou interesse e professor Eric abdicou. 5. Equipamento de 52 

videoconferência: O professor Eric foi informado que equipamentos de videoconferência foram 53 

distribuídos aparentemente sem critérios pela PRPPG e o Programa de Produção Vegetal seria 54 

contemplado. Portanto, é oportuno procurar saber por que o Programa de Ciência Florestal não foi 55 

consultado. Professor Reynaldo explicou que os referidos equipamentos foram distribuídos entre os 56 

Campus, Bloco 05 (Medicina) e os 4 (quatro) restantes foram encaminhados para o Pavilhão de Aulas, 57 

por se tratar de espaço coletivo e demandar suporte de informática satisfatório e pessoal capacitado 58 

para manusear o equipamento. 6. Preenchimento Plataforma Sucupira 2017: Foi discutida a 59 

dificuldade no preenchimento da Plataforma Sucupira e consequente influência na avaliação do 60 

Programa pela CAPES. Foi apontada a falta de procedimentos para que a Coordenação proceda ao 61 

preenchimento satisfatório das informações na Plataforma Sucupira; a falta de servidor e secretaria em 62 

tempo integral de trabalho; a falta de registro sobre a interação do Programa com a graduação; a 63 

necessidade dos discentes manterem atualizados seus currículos na Plataforma Lattes e colaborarem 64 

para o atendimento às exigências da CAPES. Foi sugerido como ponto de pauta para a próxima 65 

reunião do colegiado o estudo de novos critérios para concessão de bolsas. Além disso, foi sugerida a 66 

divisão da reunião do Colegiado em parte administrativa e parte filosófica. 7. Dia da semana e 67 

frequência da reunião: Foi aprovado que as reuniões do Colegiado do Programa de Pós-graduação 68 
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em Ciência Florestal serão realizadas todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, no turno da tarde. 69 

8. Prorrogação de pós-doutorado: Tendo-se em vista a aprovação da prorrogação do pós-doutorado 70 

da discente Kamilla Emmanuelle Carvalho de Almeida pela CAPES, porém sem recurso, verificou-se 71 

a viabilidade de reintegração da bolsa PRPPG/UFVJM por 3 (três) meses, o que foi aprovado pelos 72 

presentes. 9. Coorientação: Foi informada a necessidade de formalizar a indicação do professor 73 

coorientador junto à Coordenação, a fim de permitir a emissão de documento comprobatório aos 74 

interessados. Foi discutido o trâmite, a fim de oficializar internamente sem burocracia; a não 75 

recomendação de que o coorientador seja membro da banca e, caso aconteça, seja efetuado o 76 

acréscimo de mais dois membros na solicitação de composição da banca. Foi sugerido que o 77 

coorientador seja membro externo, porém existe a necessidade de ser cadastrado na Plataforma 78 

Sucupira. Foi aprovado que o orientador indique o coorientador e o Colegiado aprove essa designação. 79 

10. Solicitação Colegiado Graduação: Foi apresentado o Memorando COORDEF nº 03/2018. 80 

Assunto: Atuação de discentes do Programa de Pós-Graduação de Ciência Florestal no curso de 81 

Engenharia Florestal junto aos docentes do Departamento de Matemática. Foi discutida a dificuldade 82 

de interesse do aluno de pós-graduação em relação a esse tipo de trabalho de forma voluntária. Foi 83 

aprovada a manifestação favorável à solicitação, condicionada à realização do processo de seleção pela 84 

Coordenação da Graduação ou por ela delegada. 11. Comissão Seleção 2018-2: Foi composta a 85 

Comissão formada pelos docentes: Anne Priscila Dias Gonzaga; Reynaldo Campos Santana e indicado 86 

o professor Christovão Pereira Abrahão para compor a mesma. 12. Informes: a) Critério de concessão 87 

de bolsa para discente que vai para o exterior do país: Foi definido que entrarão em vigor novos 88 

critérios de concessão de bolsas, os quais definirão a questão do nome do discente ir para o final da 89 

lista ou permanecer aguardando seu retorno do exterior. b) PNPD: a professora Josiane foi cadastrada. 90 

c) Reunião na PRPPG: Foi realizado o repasse de informações, dentre elas sobre o programa ter 91 

potencial para receber nota 05 (cinco) na avaliação pela CAPES. Foi discutido o número excessivo de 92 

doutores (pauta para a próxima reunião do colegiado: Quantificação do número de orientados por 93 

orientador em função da produção), necessidade de diminuir o número de ingressos; disponibilidade de 94 

funcionário da PRPPG para dar apoio ao preenchimento da Plataforma Sucupira.  Não havendo mais 95 

nada a relatar, para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, Madalena da Silva 96 

Pereira, secretário “ad hoc” do Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de 97 

aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 98 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 

Marcio Leles Romarco de Oliveira (Coordenador) _________________________________________ 100 

Madalena da Silva Pereira (Secretário “ad hoc”) ___________________________________________ 101 

Anne Priscila Dias Gonzaga ___________________________________________________________ 102 

Danielle Piuzana ____________________________________________________________________ 103 

Eric Bastos Gorgens _________________________________________________________________ 104 
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Israel Marinho Pereira ________________________________________________________________ 105 

Reynaldo Campos Santana ____________________________________________________________  106 

Thalyta Fernandes Godinho ___________________________________________________________ 107 


