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Às quatorze horas do dia quatro de julho 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: Eric Bastos Gorgens, Anne Priscila Dias Gonzaga, Danielle Piuzana Mucida; as 4 

representantes discentes: Thalyta Fernandes Godinho e Ana Caroline Macedo de Castro. O professor 5 

Marcio Leles Romarco de Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação 6 

de ata da reunião do colegiado realizada no dia 06/06/2018: Ata Aprovada. 2. Apreciação de 7 

documentos encaminhados à Coordenação do Programa: Foi homologada a ata de defesa de exame 8 

de qualificação ao doutorado do discente Tiago Reis Dutra, matrícula 20161850005, aprovado no 9 

exame de qualificação em vinte e oito de junho de dois mil e dezoito. O discente está apto ao 10 

agendamento de defesa de tese. O discente do doutorado Tarcisio Tomás Cabral de Sousa, matrícula 11 

2016285000, apresentou ao colegiado memorando solicitando parecer sobre acúmulo de bolsa de pós-12 

graduação com docência esporádica sem vinculo empregatício. No documento o discente informou 13 

que durante todo seu tempo de doutorado no programa permaneceu sem bolsa. Na busca de condições 14 

de permanência no curso e de sua manutenção na cidade, foi selecionado através do processo seletivo 15 

Edital 06 de 09/01/2018, para atuar como tutor presencial do PRONATEC, vinculado ao Instituto 16 

Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, modalidade EAD, polo Datas.  17 

Recentemente o discente foi contemplado com uma bolsa CAPES para o doutorado, através de 18 

comunicação da coordenação do PPGCF e PRPPG. Diante da concessão da bolsa informada, o discente 19 

procurou informações na PRPPG, sobre permissão para continuar atuando como tutor do PRONATEC, 20 

mantendo o recebimento da bolsa concedida. Segundo informações do discente, obteve 21 

posicionamento positivo da pró-reitoria, pelo fato das atividades de tutoria não caracterizarem vínculo 22 

empregatício e os valores recebidos não se incorporarem, para qualquer efeito a vencimentos, salários, 23 

remunerações ou proventos recebidos e também pelo fato de haver previsão legal para seu recebimento 24 

conjuntamente com bolsa CAPES de pós-graduação, previsto na Portaria Conjunta nº 01 25 

CAPES/CNpq, de 12/12/2007. O discente também apresentou um termo de ciência e concordância do 26 

seu orientador informando que as atividades de tutoria não prejudicariam as atividades do seu 27 

doutorado em andamento. Após ampla discussão, por quatro votos a favor, o colegiado deliberou 28 

informar ao discente que não há impedimento do colegiado para sua solicitação, mas a decisão de 29 

permissão do acumulo das bolsas em questão, é da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. A 30 

discente do mestrado Brenda Letícia Rodrigues, matrícula 20171940004, solicitou ao colegiado 31 

retificação do Edital 01/2018 – Mudança de Nível, justificando que o referido edital altera e sobrepõe a 32 
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Resolução nº 005 – PPGCF, de 10 de abril de 2017, que estabelece os procedimentos e normas para 33 

mudança de nível de mestrado para o doutorado no PPGCF-UFVJM. A referida discente também 34 

alegou que se baseou desde o início do seu mestrado, nos critérios estabelecidos na resolução em 35 

questão para solicitar a mudança de nível. O coordenador Prof. Marcio Leles explicou que os critérios 36 

mínimos exigidos pela CAPES para concessão de mudança de nível estão previsto na resolução do 37 

programa, mas a comissão responsável pela elaboração do edital entendeu que havia dúvidas na 38 

validade da referida resolução e a mesma não foi levada em consideração para elaboração do referido 39 

edital. O colegiado compreendeu o posicionamento da comissão, porém com o entendimento de que 40 

apesar da falha detectada na forma como a norma foi aprovada, prevaleceu o tempo todo o 41 

entendimento de que a mesma estava em validade. Após ampla discussão, o colegiado deliberou por 42 

solicitar que a comissão retifique o edital de mudança de nível 01/2018, adequando-o às normas 43 

estabelecidas na Resolução 005 de 10 de abril de 2017.  O colegiado deliberou também que ao final da 44 

seleção de mudança de nível em andamento, a Resolução 005 de 10 de abril de 2017 perderá seus 45 

efeitos, sendo que as próximas seleções de mudança de nível serão regidas por editais próprios. 3. 46 

Solicitação de sub-linha de pesquisa – Professora Danielle Piuzana Mucida:  A professora Danille 47 

Piuzana encaminhou o memorando DPM 016/2018 solicitando apreciação do colegiado para criação 48 

de uma sub-linha de pesquisa vinculada às Geotecnologias ou Sistema de Informação Geográfica em 49 

estudos vegetacionais. Após ampla discussão, o colegiado aprovou a solicitação da professora, que 50 

ficou de informar à coordenação o nome da nova sub-linha. 4. Abertura de processo de seleção 51 

2019/1, número de vagas para o mestrado e para o doutorado: Após discussão sobre a situação 52 

atual dos discentes do programa com bolsas no mestrado e no doutorado, o colegiado deliberou 53 

aprovar para o nível mestrado a abertura de uma vaga por docente e para o nível doutorado a não 54 

abertura de vagas com possibilidade de bolsas, deixando em aberto para este nível a abertura de vagas 55 

na modalidade sem bolsas. 5. Proposta de modificação do Edital/Seleção do PPGCF (Tabela de 56 

currículo e baremas): A professora Anne Priscila comunicou que já enviou os baremas com as 57 

sugestões de modificações para que os membros do colegiado possam contribuir com sugestões. A 58 

discussão final sobre as prováveis modificações a serem efetuadas nos baremas e nos próximos editais 59 

será realizada na próxima reunião do colegiado no mês de agosto. 6. Instalação de Equipamento 60 

para Videoconferência: O prof. Marcio Leles fez um breve relato sobre o andamento da decisão de 61 

instalação de um equipamento de videoconferência disponibilizado pela PRPPG, para atender os 62 

programas de pós-graduação da Faculdade de Ciências Agrárias. Após consulta aos três departamentos, 63 

ficou estabelecido que a instalação seria pleiteada entre os departamentos de Agronomia e Zootecnia e, 64 

entre os dois departamentos mencionados, ficou acordado que a instalação seria feita no auditório do 65 

Departamento de Agronomia, porém, por questões administrativas, o local para instalação aprovado 66 

pela Assembleia Departamental do Departamento de Agronomia foi a sala de reuniões.  Com esta 67 

decisão, surgiram dúvidas se o novo local disponibilizado atenderia a finalidade de sua instalação, 68 
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ressurgindo a discussão sobre o melhor local para instalação do referido equipamento. O coordenador 69 

do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal, professor Marcus Alvarenga Soares, consultou 70 

novamente os coordenadores dos outros programas de pós-graduação da Faculdade de Ciências 71 

Agrárias, para manifestarem se a sala de reuniões do Departamento de Agronomia atenderia 72 

positivamente como local para instalação do equipamento. O Departamento de Zootecnia também se 73 

manifestou oferecendo o auditório do departamento para instalação. Finalizado o relato, o professor 74 

Marcio Leles fez nova consulta ao colegiado sobre o melhor local para instalação do equipamento. 75 

Após ampla discussão, o colegiado se posicionou sem objeções quanto aos dois locais sugeridos para 76 

instalação do equipamento, mas concluiu que a sala de reuniões do Departamento de Agronomia 77 

atenderia melhor as demandas dos programas. O professor Marcio Leles comunicará ao professor 78 

Marcus Alvarenga o posicionamento do colegiado sobre a nova consulta realizada.  Informes: - A 79 

professora Anne Priscila Dias Gonzaga, presidente da comissão do processo de seleção 2018/2, 80 

informou que os trabalhos já foram encerrados. Foram selecionados doze candidatos para o mestrado, 81 

dois discentes fizeram a autodeclaração para concorrerem às vagas reservadas para as cotas de 82 

negros/pardos. Um candidato foi selecionado para o doutorado na modalidade sem bolsa. O resultado 83 

final será divulgado no final do mês; – O coordenador Marcio Leles informou que estará em férias no 84 

período de dezesseis de julho a vinte e sete de julho e a Professora Anne Priscila Dias Gonzaga, 85 

responderá pela coordenação no período informado; –  O coordenador Marcio Leles foi informado pela 86 

PRPPG que a partir de agora a modificação de conceito de disciplinas no Sistema Siga deverá ser feita 87 

até o final do semestre seguinte da oferta da disciplina. O procedimento será realizado através do 88 

preenchimento de formulário próprio com justificativa, encaminhado à coordenação. A coordenação 89 

está aguardando comunicação oficial da PRPPG sobre este novo procedimento. Sobre cancelamento de 90 

disciplinas fora do período previsto em calendário, o coordenador informou que a partir de agora o 91 

discente deverá encaminhar à coordenação um memorando com justificativa e assinatura do 92 

orientador, a coordenação encaminhará este documento à PRPPG.  Não havendo nada mais a relatar, a 93 

reunião foi encerrada às dezesseis horas e oito minutos, para que produza os efeitos legais, foi lavrada 94 

esta ata por mim, Gilmar Tadeu Pereira da Cruz, secretário “ad hoc”do Programa de Pós-Graduação 95 

em Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na 96 
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