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Às quatorze horas do dia quatro de abril de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do Prédio de 1 

Engenharia Florestal, sob a presidência do professor Marcio Leles Romarco de Oliveira, reuniu-se o 2 

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

seguintes professores: Danielle Piuzana, Israel Marinho Pereira, Reynaldo Campos Santana e a 4 

representante discente: Thalyta Fernandes Godinho. Deliberações: Todos os assuntos foram discutidos 5 

e as seguintes orientações/decisões foram determinadas pelo colegiado: 1. Aprovação de Atas: Foi 6 

aprovada a ata da reunião do dia 21/02/2018 e a ata do dia 07/03/2018 será aprovada na próxima 7 

reunião. 2. Documentos referendados: Foram aprovados os seguintes documentos: Solicitação de 8 

dispensa da disciplina PCF-507, Seminário IV, do discente Efigênio Teixeira Lopes (foi sugerido levar 9 

a discussão sobre novas propostas para conceituar a disciplina de Seminários para o próximo 10 

semestre); Indicação da suplência da representação estudantil no Colegiado: Ana Caroline Macedo de 11 

Castro; Solicitação de dilação de prazo dos discentes Guilherme Sanrley Ribeiro Cabral e Hugo Ferney 12 

Martínez Patiño; Aproveitamento de créditos da discente Cristiane Coelho de Moura: PCF-619; PCF-13 

612; PCF-611 e PCF-801, cursadas no PPGCF/ UFVJM. 3. Aprovação do Edital 2018-2: O Edital 14 

2018-2 foi aprovado. Foi discutida a questão das cotas: Serão ofertadas 16 vagas, sendo 14 delas com 15 

bolsa e 02 sem bolsa. As 14 vagas com bolsa serão distribuídas da seguinte forma: 10 vagas para 16 

ampla concorrência; 01 vaga para índio; 01 vaga para deficiente e 02 vagas para cotista. Os candidatos 17 

selecionados fora das vagas da ampla concorrência irão escolher a linha de pesquisa. 4. Recurso 18 

PROAP: Foi informado que não será possível solicitar diária para discente. Haverá um auxílio para o 19 

discente no valor de 320,00 reais por cota. 5. Normas PNPD (Solicitação prof. Marcelo) 20 

Documento_01: Foi sugerido discutir o ponto em outra reunião, tendo-se em vista a necessidade de 21 

debater: o papel do PNDP e sua subutilização para o objetivo de melhorar publicações; a necessidade 22 

de direcionar publicações para áreas carentes; contribuição para o Programa versus professor 23 

isoladamente; o vínculo do professor a uma sublinha de pesquisa; a divisão do PNDP em cada linha; 24 

especificação documental sobre as atribuições do bolsista. 6. Bolsa de Doutorado/ Vínculo 25 

Empregatício: Em maio de 2017 a Coordenação recebeu denúncia anônima via e-mail sobre vínculo 26 

empregatício referente aos discentes Cristiane Coelho e Wander Amaral. Atualmente, foi realizada 27 

nova denúncia via PRPPG, com a inclusão da discente Sula, sob a justificativa de não obtenção de 28 

resposta via Coordenação. Foi deliberado que seja enviada cópia da acusação aos acusados para que os 29 

mesmos realizem sua justificativa por escrito e que seja verificado se houve algum registro documental 30 

anterior. Foi sugerido que seja solicitado à PRPPG esclarecimento sobre o que é considerado vínculo 31 

empregatício.  32 
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7. Informes: a) A fórmula de concessão de bolsas pela PRPPG irá mudar. b) Foi alterado o regimento 33 

PPGCF e encaminhado para o CONSEPE. c) Foi realizada reunião com os discentes. Não havendo 34 

mais nada a relatar, para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, Madalena da Silva 35 

Pereira, secretária “ad hoc” do Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de 36 

aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 37 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 

Marcio Leles Romarco de Oliveira (Coordenador) _________________________________________ 39 
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Danielle Piuzana ____________________________________________________________________ 41 

Israel Marinho Pereira ________________________________________________________________ 42 

Reynaldo Campos Santana ____________________________________________________________  43 
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