
Ata da reunião do colegiado do PPGCF de 06 de junho de 2018 – Folha 1/2 
 

  

 

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 cinco minutos do dia seis de junho 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; a representante discente: Thalyta Fernandes 5 

Godinho. O professor Marcio Leles Romarco de Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença de 6 

todos. 1. Aprovação de atas: reunião do dia 02/05/2018 e reunião extraordinária do dia 7 

17/05/2018: Atas aprovadas. 2. Apreciação de documentos encaminhados à coordenação do 8 

Programa: Dispensa da avaliação de língua estrangeira: foram aprovadas as seguintes substituições da 9 

obrigação de realizar a avaliação de língua estrangeira por apresentarem resultado satisfatório em curso 10 

de inglês, os seguintes discentes matriculados no mestrado: Gabriela Madureira Barroso, matrícula 11 

20181940008, dispensada por ter apresentado resultado quatrocentos no TOEFL ITP; Lucas Guilherme 12 

Moura Oliveira – matrícula 20181940006, dispensado por ter realizado curso de inglês nível básico e 13 

intermediário da Escola de Inglês SKIPPER’S e também ter obtido nota trezentos e oitenta e três do 14 

curso Idioma sem Fronteiras. 3. Aprovação do Regimento Geral do PPGCF: Concluída a fase de 15 

construção coletiva do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal e 16 

ajustes finais realizados na reunião extraordinária do dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, o 17 

Regimento Interno do Programa foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para aprovação no 18 

Conselho de Pesquisa e Pós-graduação da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFVJM. Na 19 

oportunidade, o professor Marcio Leles agradeceu a todos que colaboraram para construção do novo 20 

regimento, de maneira especial à Professora Danielle Piuzana Mucida que coordenou os trabalhos. 4. 21 

Proposta de Modificação do Edital/Seleção do PPGCF (Tabela de currículo e baremas): A 22 

professora Anne Priscila Dias Gonzaga, responsável pela comissão sobre Edital/Seleção, ressaltou a 23 

necessidade de atualização do barema e tabela de currículo, bem como a necessidade de modificação 24 

destes documentos nos próximos editais, principalmente a diferenciação dos mesmos para cada nível 25 

de seleção. Após ampla discussão, foi acordado que a professora Anne Priscila enviará aos membros 26 

do colegiado as propostas de modificações dos documentos para análise. Informes: Abertura de 27 

processo de seleção 2019/1: O professor Marcio Leles informou que aguardará a manifestação da 28 

PRPPG sobre os prazos para lançamento do Edital de Seleção 2019/1 e a partir desta definição 29 

solicitará dos professores as informações necessárias para definição de vagas e composição de nova 30 

comissão que acompanhará os trabalhos de seleção; O coordenador  comunicou que a discente do 31 

doutorado Ludmila Aglai da Silva, está apta para participar do Programa de Doutorado Sanduíche no 32 
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Exterior, sendo o país escolhido a Espanha; Escolha de substituto da coordenação no período de férias 33 

do coordenador: Tendo em vista que o Coordenador, o professor Marcio Leles e o Vice-coordenador, o 34 

professor Israel Marinho, estarão em férias durante a segunda quinzena de julho, o professor Marcio 35 

Leles consultou entre os professores membros do colegiado presentes, um possível substituto que 36 

pudesse responder pela coordenação do programa durante este período. A Professora Anne Priscila 37 

Dias Gonzaga manifestou disponibilidade e teve seu nome aprovado por todos os membros do 38 

colegiado. A coordenação enviará à PROGEP um memorando indicando o nome da referida professora 39 

como substituta da coordenação durante o período de férias  do coordenador e vice-coordenador. A 40 

próxima reunião do colegiado ocorrerá no dia quatro de julho do corrente ano.  Não havendo nada 41 

mais a relatar, a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta e oito minutos, para que produza os 42 

efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, Gilmar Tadeu Pereira da Cruz, secretário “ad hoc”do 43 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os 44 

presentes na reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 45 
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