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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 dez minutos do dia oito de maio de dois mil e dezenove, 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: Anne Priscila Dias Gonzaga, Danielle Piuzana, Israel Marinho Pereira, 4 

Reynaldo Campos Santana e Eric Bastos Gorgens; e as representante discentes: Thalyta Fernandes 5 

Godinho e Ana Caroline Macedo de Castro. O professor Marcio iniciou a reunião agradecendo a 6 

presença de todos. 1. Aprovação de ata da reunião do dia 03/04/2019. Aprovada. 2. Apreciação de 7 

documentos entregues à Coordenação (Docentes e discentes): a) Solicitação de aproveitamento de 8 

proficiência em inglês pelos exames MYFCE e MYCAE, no módulo avançado, dos seguintes discentes: 9 

Wilson Faustino Júnior: deferida; Breno Vieira de Moraes: deferida; b) Solicitação de aproveitamento 10 

de créditos da discente Eduarda Soares Menezes nas disciplinas de Ecologia Vegetal – PCF630; 11 

Língua Estrangeira I – PCF504; Métodos Estatísticos Aplicados à Ciência Florestal – PCF612; Tópicos 12 

Especiais em Sistemas de Informações Geográficas – PCF637; Recuperação de Áreas Degradadas – 13 

PCF600; Tópicos Especiais 3 – PCF622; Dinâmica de Ecossistemas: análise de geossistemas – 14 

PCF631; e Estágio Docência – PCF619: deferida pelo colegiado com abstenção da professora Danielle 15 

Piuzana. 3. Solicitação da professora Janaína Fernandes Gonçalves: Informou-se inicialmente que 16 

a professora não especificou se desejaria participar do PPGCF como professora colaboradora ou 17 

permanente. O colegiado deliberou o indeferimento devido, primeiramente, ao quadriênio encontrar-se 18 

em andamento, tendo decorrido mais da metade do mesmo. O segundo ponto considerado é o atual 19 

cenário da pós-graduação, não havendo uma definição no número de discentes devido à situação das 20 

bolsas. Também foi colocado que a ideia é que o membro colaborador torne-se posteriormente membro 21 

permanente. E para o caso dos membros colaboradores, há um limite devido ao número de membros 22 

permanentes. Com a previsão da saída de alguns destes últimos membros, provavelmente, haverá 23 

redução no número de membros colaboradores. Foi informado que a professora poderá solicitar a 24 

participação novamente em período posterior.  4. Seleção da Coordenação do PPGCF – Edital 25 

02/2019: Os professores Sebastião Lourenço e Israel Marinho se disponibilizaram para compor a 26 

comissão eleitoral. 5. Solicitação Laboratório de Conservação e Restauração – Segundo Andar do 27 

DEF: Foi entregue documento com a solicitação, porém, não há como deliberar, pois o espaço 28 

pertence à PRPPG e ainda não foi entregue ao PPGCF para utilização. O colegiado deliberou pela 29 

criação de uma comissão. Sendo esta composta pelos professores Eric Bastos Gorgens, Reynaldo 30 

Campos Santana, Anne Priscila Dias Gonzaga e André Rech. A comissão ficará responsável por 31 

analisar, consultar e avaliar a utilização do espaço. Foi sugerido que a comissão obtenha informações 32 
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sobre o funcionamento dos laboratórios multidisciplinares de outros programas. Também houve a 33 

sugestão de que seja solicitado profissional de nível superior para gerenciar o espaço. Por fim a este 34 

ponto, foi proposto que seja enviado à PRPPG como ficaram preestabelecidas a utilização e divisão do 35 

espaço. 6. Tabela de riscos - seguro disciplinas da pós-graduação: Não será enviada neste momento. 36 

7. Informes: a) Foi informado que haverá reunião da Coordenação da CAPES nos dias três e quatro de 37 

junho de dois mil e dezenove; b) Nos dias dois e três de setembro de dois mil dezenove, ocorrerá em 38 

Brasília/DF o “Seminário de meio termo”, evento organizado pela CAPES em que o PPGCF poderá 39 

enviar um representante para participar. Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 40 

quinze horas e quarenta e cinco minutos, e para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata por 41 

mim, Armando Pereira Costa Júnior, secretário “ad hoc” do Programa de Pós-Graduação em Ciência 42 

Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na 43 
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