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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 nove de outubro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do 1 

prédio de Engenharia Florestal, sob a presidência do professor Reynaldo Campos Santana, 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, André Rodrigo, Evandro Luiz 4 

Mendonça Machado e José Barbosa dos Santos; e a representante discente: Aline Cristina Carvalho. O 5 

professor Reynaldo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação de ata da 6 

reunião do dia 11/09/2019: Aprovada. 2. Apreciação de documentos entregues à Coordenação 7 

(docentes e discentes): a) Solicitação de aproveitamento de créditos do discente Adéliton da Fonseca 8 

de Oliveira para a disciplina Tópicos Especiais em Sistemas de Informações Geográficas – PCF637: 9 

deferida por unanimidade; b) Solicitação de proficiência em língua estrangeira do discente Adéliton da 10 

Fonseca de Oliveira: deferida por unanimidade; c) Solicitação de aproveitamento de créditos da 11 

discente Brenda Letícia Rodrigues para a disciplina Estágio Docência – PCF619: deferida por 12 

unanimidade; d) Indicação da comissão julgadora para o exame de qualificação do discente Leonardo 13 

Palhares da Silveira: deferida com abstenção da professora Danielle Piuzana; e) Indicação da comissão 14 

julgadora para o exame de qualificação do discente Daniel Júnior Martins: deferida com abstenção do 15 

professor Evandro Luiz. 3. Orcid – autorização CAPES e procedimentos a serem cumpridos por 16 

docentes e discentes relativos a sua adoção imediata: Há orientação da CAPES para que todos os 17 

docentes e discentes, inclusive os egressos, sejam cadastrados no Orcid. Será criada planilha para que 18 

todos preencham até o dia 20/10/2019. No caso dos discentes egressos, os respectivos orientadores 19 

deverão solicitar que aqueles efetuem o cadastro. 4. Criação da Comissão de Bolsas: Informou-se 20 

que se faz necessário reavaliar os critérios utilizados e analisar a possibilidade de estabelecimento de 21 

novos critérios para a concessão de bolsas. Questionou-se se o colegiado será responsável pela 22 

comissão. O professor José Barbosa fará uma sugestão para ser analisada pelo colegiado. Não havendo 23 

nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinco minutos, e para que produza os 24 

efeitos legais, foi lavrada esta ata por mim, Armando Pereira Costa Júnior, secretário “ad hoc” do 25 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os 26 

presentes na reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27 
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