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Às quatorze horas e cinco minutos do dia dois de maio 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, Israel Marinho Pereira, Eric Bastos Gorgens, 4 

Anne Priscila Dias Gonzaga, Danielle Piuzana Mucida; as representantes discentes: Thalyta Fernandes 5 

Godinho e Ana Caroline Macedo de Castro. O professor Marcio Leles Romarco de Oliveira iniciou a 6 

reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação de ata da reunião do dia 07/03/2018. 7 

Aprovada com as seguintes ressalvas: Na linha vinte e quatro, substituir a expressão “devem ser mais 8 

bem elaborados” por “devem ser melhor elaborados”. Excluir na linha sessenta e dois a informação de 9 

que não haverá nota de corte no edital de seleção em andamento. 2. Apreciação de documentos 10 

encaminhados à coordenação do Programa: I – Dispensa das aulas da disciplina Seminário II: 11 

Solicitação encaminhada pelo discente do mestrado, Nivaldo de Souza Martins, matrícula 12 

20171940012. Solicitação deferida por sete votos favoráveis e um voto contrário. Após analise e 13 

discussão, cogitou-se a revisão da continuidade desta possibilidade de dispensa no novo regimento do 14 

programa, que atualmente está em fase de construção. O professor Eric Bastos Gorgens declarou seu 15 

voto contrário à dispensa solicitada.  II – Indicação da comissão julgadora de exame de qualificação: 16 

Foram referendadas as comissões julgadoras para exame de qualificação ao doutorado dos seguintes 17 

discentes: Gilson Geraldo Soares de Oliveira Júnior, matrícula 20161850004, Keila Cristina Vieira, 18 

matrícula 20152850007, Estela Rosana Durães Vieira, matrícula 20151850009. III – Dispensa da 19 

avaliação de língua estrangeira: Foram aprovadas as seguintes substituições da obrigação de realizar a 20 

avaliação de língua estrangeira por apresentarem resultado satisfatório em curso de inglês, os seguintes 21 

discentes matriculados no mestrado: Ana Carolina Macedo de Castro - matrícula 20181940011, 22 

dispensada por ter apresentado resultado trezentos e noventa e sete no TOEFL ITP; Diogo dos Santos 23 

Oliveira - matrícula 20172940004, dispensado por ter concluído com aprovação o nível quatro do 24 

curso MY ENGLISH ONLINE; Gabriela Aparecida Salis de Carvalho – matrícula 20181940013, 25 

dispensada por haver concluído com aprovação, Curso de Inglês do Centro de Idiomas da UFVJM, 26 

níveis Introdutório, Inglês nível I e II; João Victor Rodrigues Barroso Coelho – matrícula 27 

20181940001, dispensado por ter apresentado resultado quinhentos no TOEFL ITP; Maria Cecília 28 

Mota Docha – matrícula 20181940005, dispensada por ter apresentado resultado quatrocentos e vinte e 29 

três no TOEFL ITP; Naiane Maria Corrêa dos Santos – matrícula 20181940007, dispensada por ter 30 

apresentado resultado trezentos e noventa e três no TOEFL ITP; Raquel do Rosário Gomes – matrícula 31 

20181940003, dispensada por ter apresentado resultado quatrocentos e vinte no TOEFL ITP. Foi 32 
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homologada a solicitação de aproveitamento de créditos do discente do doutorado André César 33 

Pinheiro – matrícula 20172850005, devidamente referendada por seu orientador: disciplinas 34 

aproveitadas do curso de mestrado em Ciência Florestal da UFVJM: Estágio Docência, código 35 

PCF619, dois créditos, conceito A, cursada em 2016/2; Recuperação de Áreas Degradadas, código 36 

PCF600, quatro créditos, conceito A, cursada em 2015/2; Métodos Estatísticos Aplicados a Ciência 37 

Florestal, código PCF612, quatro créditos, conceito A, cursada em 2016/1; disciplina cursada com 38 

aprovação na Universidade Federal de Minas Gerais: Estratégias Adaptativas em Vegetais, código 39 

BOT803, seis créditos, nota 90, convertida em conceito A, cursada em 2015/2.   3. Edital de mudança 40 

de nível mestrado/doutorado: O coordenador Márcio Leles informou aos presentes que está aberta a 41 

possibilidade de mudança de nível do mestrado para o doutorado e que já houve manifestação de 42 

discentes interessados em concorrer. Após ampla discussão sobre o assunto, foi realizada consulta ao 43 

colegiado sobre a possibilidade de abertura de um edital de seleção para esta modalidade. Por 44 

unanimidade, o colegiado deliberou lançar um edital de seleção que seguirá os critérios estabelecidos 45 

na Resolução PPGCF 005 de 10/04/2017, bem como aos critérios estabelecidos pela CAPES. O edital 46 

contemplará uma vaga. Foi instituída comissão composta por três professores do programa, com a 47 

finalidade de organizar e acompanhar o processo de seleção. Esta comissão será presidida pelo 48 

Professor Reynando Campos Santana e será composta por mais dois professores escolhidos 49 

posteriormente. 4. Proposta de data do Workshop do PPGCF: O coordenador Marcio Leles, antes 50 

de consultar uma provável data para realização do workshop deste ano de dois mil e dezoito, ressaltou 51 

a importância do evento para o programa de pós-graduação. Houve ampla discussão sobre pontos 52 

positivos e negativos dos últimos workshops realizados, por se tratar de um momento de crescimento 53 

coletivo para o grupo, chegou-se ao consenso da importância da continuidade de realização do evento. 54 

Ficaram estabelecidas as datas preliminares para realização do workshop: vinte e um de setembro de 55 

dois mil e dezoito. Será enviado um e-mail para todos os membros do programa para confirmação da 56 

possibilidade de realização do evento na data pré-estabelecida. 5. Informes sobre os trabalhos das 57 

comissões em curso: Regimento – A professora Danielle Piuzana informou que o texto final do novo 58 

regimento já está praticamente pronto para apreciação e aprovação.  A professora ressaltou a 59 

importância das contribuições individuais dadas nesta fase de elaboração do documento. Diante da 60 

informação, foi agendada para o dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, uma 61 

reunião extraordinária do colegiado para leitura, ajustes finais e aprovação do novo regimento do 62 

PPGCF; Edital de Seleção – A professora Ane Priscila Dias Gonzaga, responsável pela comissão sobre 63 

Edital/Seleção, ressaltou a necessidade de atualização do barema atualmente utilizado pela comissão 64 

julgadora nas seleções do mestrado e doutorado, principalmente a necessidade de diferenciação deste 65 

barema para cada nível. Houve informes sobre mudanças já implementadas, discussão sobre a 66 

obrigatoriedade das cotas que contemplam as políticas de ações afirmativas; Proposta/Avaliação/Site – 67 

O professor Eric Bastos Gorgens apresentou o resultado de uma pesquisa realizada por ele, onde foi 68 
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analisado cinco sites de programas de pós-graduação, dentre estes um site internacional, com intuito de 69 

verificar as principais informações que deverão constar em um site de programa de pós-graduação e 70 

assim, auxiliar a construção do site do PPGCF. Após explanação do professor Eric e amplo debate, foi 71 

deliberado que o site deverá contemplar as seguintes informações: Interno a Instituição Federal de 72 

Ensino Superior, home com foco na inscrição, estrutura do site dividida em geral, estudos, perfil, apoio 73 

financeiro, como aplicar; informação sobre áreas de concentração, número de projetos de 74 

pesquisa/sublinhas, formulários online através de links, contatos da coordenação, listas de disciplinas, 75 

ementas das disciplinas, listagem de orientadores, informações sobre processo seletivo, formas de 76 

avaliação dos relatórios de atividades, site bilíngue.  A coordenação solicitará a criação do site do 77 

PPGCF ao setor competente para este assunto na universidade, será utilizada a estrutura disponível no 78 

portal da UFVJM adequando-se a mesma as necessidades apontadas; Grade Curricular – O Professor 79 

Israel Marinho Pereira, responsável por esta comissão, informou que brevemente será enviada a todos 80 

os professores do programa uma comunicação solicitando atualização das informações sobre as 81 

disciplinas ofertadas. A previsão é de que até agosto deste ano, o professor já tenha uma atualização de 82 

todas as disciplinas. O professor Israel ressaltou a importância da participação de todos, pois a não 83 

manifestação do docente nesta consulta, configurará concordância de permanência da forma como esta 84 

disciplina está sendo ofertada atualmente. 6. Solicitação do Professor Marcelo Laia – 85 

Funcionamento do site do PPGCF. Conforme deliberado anteriormente, será solicitada à Diretoria de 86 

Comunicação da universidade, a criação de um novo site para o programa. Não há previsão de 87 

conclusão desta demanda.  Informes: Sobre a denúncia de provável vínculo empregatício com 88 

remuneração, apresentada contra a discente do doutorado Sula Janaína de Oliveira Fernandes, o 89 

professor Marcio Leles informou que a referida discente apresentou sua defesa alegando distração na 90 

atualização de um site de consulta pública de currículos sobre a informação questionada. Tendo a 91 

discente atualizado a referida informação, a questão foi resolvida. Solicitação de diárias: O professor 92 

Marcio informou que não será mais exigida a assinatura do coordenador do programa nas solicitações 93 

de diária com recursos UFVJM ou PROAP, mas permanece a exigência de que tais solicitações 94 

continuem sendo encaminhadas à Coordenação do Programa. Relatórios de viagens realizadas com 95 

recurso PROAP devem ser encaminhados diretamente por e-mail à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-96 

graduação. Relatórios de viagens realizadas com recurso UFVJM, continuam sendo encaminhados 97 

para a coordenação do programa.  Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 98 

dezesseis horas e cinquenta minutos, para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, 99 

Gilmar Tadeu Pereira da Cruz, secretário “ad hoc”do Programa de Pós-Graduação em Ciência 100 

Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na 101 

reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 102 

Marcio Leles Romarco de Oliveira (Coordenador)__________________________________________ 103 

Gilmar Tadeu Pereira da Cruz (Secretário “ad hoc”)_________________________________________ 104 
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Éric Bastos Gorgens__________________________________________________________________ 105 

Anne Priscila Dias Gonzaga____________________________________________________________ 106 

Danielle Piuzana Mucida______________________________________________________________  107 

Israel Marinho Pereira ________________________________________________________________ 108 

Reynaldo Campos Santana_____________________________________________________________ 109 

Thalyta Fernandes Godinho____________________________________________________________ 110 

Ana Caroline Macedo de Castro________________________________________________________ 111 


