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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 Israel Marinho Pereira, reuniu-se o 2 

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

seguintes professores: Anne Priscila Dias Gonzaga, Danielle Piuzana, Reynaldo Campos Santana e 4 

Eric Bastos Gorgens; as representante discentes: Thalyta Fernandes Godinho e Ana Caroline Macedo 5 

de Castro e as discentes indicadas para futura representação no colegiado: Luiza Marina Esteves de 6 

Carvalho e Aline Cristina Carvalho. Justifica-se à ausência do Coordenador do PPGCF, Professor 7 

Marcio Leles, devido a licença médica. O professor Israel iniciou a reunião agradecendo a presença de 8 

todos. 1. Aprovação de ata da reunião do dia 08/05/2019. Aprovada. 2. Apreciação de documentos 9 

entregues à Coordenação (Docentes e discentes): a) Solicitação de aproveitamento de proficiência 10 

em inglês pelo exame TOEFL ITP, no nível A2, do discente Matheus de Oliveira Lopes: indeferida 11 

devido à ausência do documento com solicitação; b) Solicitação de aproveitamento de créditos do 12 

discente Cassiano Cardoso Costa Soares, na disciplina Estruturas Internas das Madeiras Nativas - 13 

322903: deferida. 3. Representação discente: Foi informada a alteração das representantes discentes 14 

do PPGCF, Thalyta Fernandes Godinho e Ana Caroline Macedo de Castro. Assim, a partir de 01 de 15 

julho de 2019, as representantes discentes serão Luiza Marina Esteves de Carvalho e Aline Cristina 16 

Carvalho, ambas discentes do mestrado. 4. Solicitação do professor André Rech: O professor André 17 

Rech solicitou coorientação para o discente do doutorado Bruno Lopes de Faria pelo professor 18 

Vinicius de Lima Dantas, docente do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia-19 

UFU. Foi informado que o Conselho do Instituto de Geografia da UFU já deferiu a solicitação de 20 

participação do referido docente como coorientador. O colegiado do PPGCF deferiu a coorientação por 21 

unanimidade. Em oportunidade, afirmou-se que não há regulamentação, no âmbito da UFVJM, para 22 

coorientar discente de outra instituição. Assim, sugeriu-se que seja criada norma para esta finalidade.  23 

5. Eleição para a coordenação e colegiado do PPGCF : Foi informado o resultado da eleição para a 24 

coordenação e colegiado do PPGCF. O professor Reynaldo e a professora Danielle foram eleitos como 25 

Coordenador e Vice-coordenadora respectivamente, com mandato de duração de dois anos, a contar de 26 

01 de agosto de 2019. Os docentes que foram eleitos para comporem o colegiado foram: André 27 

Rodrigo Rech, Anne Priscila Dias Gonzaga, Evandro Luiz Mendonça Machado e José Barbosa dos 28 

Santos. O mandato do colegiado eleito inicia-se no mesmo período do mandato da coordenação eleita. 29 

6. Informes: a) Segundo andar DEF (Espaço Finep): Informou-se que a comissão responsável por 30 

obter informações sobre demandas elaborou um formulário para ser preenchido pelos docentes do 31 

PPGCF, porém, após discussões, esta comissão decidiu não enviá-lo aos docentes porque parte dos 32 
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membros o consideravam inadequado devido às especificidades do edital FINEP. Será enviada nova 33 

mensagem pela Coordenação do PPGCF, sem o formulário, para que os professores do PPGCF 34 

informem possíveis demandas para o espaço. Posteriormente será enviado documento à PRPPG 35 

informando como ficaram preestabelecidas a utilização e divisão do espaço; b) Processos Seletivos 36 

2019/2: Foram informados: o período de duração dos processos seletivos (mestrado e doutorado), a 37 

composição da comissão julgadora, data de aplicação das provas, entre outros itens que compõem os 38 

processos, todos constantes nos editais. Ressaltou-se que possível recurso deve estar de acordo com as 39 

normas e ser realizado em documento padrão disponibilizado na página da PRPPG. Não havendo nada 40 

mais a relatar, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinco minutos, e para que produza os efeitos 41 

legais, foi lavrada esta ata por mim, Armando Pereira Costa Júnior, secretário “ad hoc” do Programa 42 

de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes 43 

na reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 44 
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