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Às quatorze horas do dia primeiro de agosto 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: Israel Marinho Pereira, Eric Bastos Gorgens, Anne Priscila Dias Gonzaga, 4 

Reynaldo Campos Santana; as representantes discentes: Thalyta Fernandes Godinho e Ana Caroline 5 

Macedo de Castro. O professor Marcio Leles Romarco de Oliveira iniciou a reunião agradecendo a 6 

presença de todos. 1. Aprovação de ata da reunião do colegiado realizada no dia 04/07/2018. Ata 7 

Aprovada. 2. Apreciação de documentos encaminhados à Coordenação do Programa: Foram 8 

homologadas as atas de defesa de exame de qualificação ao doutorado dos seguintes discentes: 9 

Efigênio Teixeira Lopes, matrícula 20171850001, aprovado em vinte e oito de junho de dois mil e 10 

dezoito; Luiz Paulo de Sousa Correia, matrícula 20152850012, aprovado em seis de julho de dois mil e 11 

dezoito; José Jhones Matuda, matrícula 20152850002, aprovado em seis de julho de dois mil e dezoito; 12 

Estela Rosana Durães Vieira, matrícula 20151850009, aprovada em vinte de julho de dois mil e 13 

dezoito; Sula Janaina de Oliveira Fernandes, matrícula 20161850001, aprovada em vinte e um de julho 14 

de dois mil e dezoito; Todos os discentes informados estão aptos para agendamento de defesa de tese. 15 

O discente do doutorado Daniel Augusto Chaves, matrícula 20152850004, entregou ata de defesa de 16 

exame de qualificação ocorrida em treze de julho de dois mil e dezoito, porém deixou de entregar 17 

dentro dos prazos pré-estabelecidos, a indicação da banca do exame de sua qualificação para 18 

aprovação do colegiado. Este documento foi entregue de forma incompleta, juntamente com a ata de 19 

aprovação do exame já ocorrido. O coordenador prof. Marcio, apresentou esta situação ao colegiado 20 

para analise da situação. O colegiado não homologou a ata de defesa do discente em questão e 21 

solicitará ao discente e orientador uma justificativa para o não cumprimento dos prazos. Após analise 22 

desta justificativa na próxima reunião, o colegiado poderá homologar ou não o exame de qualificação 23 

do discente. O Prof. Marcio informou que pelo fato de terem ocorrido duas reprovações de exame de 24 

qualificação no programa, contrariamente ao que já havia sido informado anteriormente, serão abertas 25 

turmas de exame de qualificação no sistema SiGA para que sejam cumpridos os prazos previstos para 26 

reexame dos discentes reprovados. A informação anteriormente repassada era que devido ao início da 27 

vigência da nova norma de qualificação do programa, não seriam mais abertas turmas para realização 28 

do exame de qualificação na modalidade anterior.  3. Workshop PPGCF: Foi aprovado após 29 

discussão que o Workshop 2018 do PPGCF acontecerá em apenas um dia, sendo definida a data de 30 

vinte e um de setembro, turnos da manhã e tarde, com a presença de todos os docentes do programa. 4. 31 

Indicação da Comissão de Seleção 2019/1: Durante a discussão para indicação dos nomes dos novos 32 
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membros da comissão para acompanhar a seleção 2019/1, o colegiado entendeu que ainda precisa 33 

finalizar a discussão sobre a modificação dos baremas utilizados na seleção, para isto a comissão da 34 

última seleção juntamente com outros membros do colegiado, se reunirão no dia dois de agosto para 35 

discutir e implementar as mudanças necessárias já no próximo edital. Somente após esta discussão 36 

serão indicados os nomes dos membros da comissão de seleção 2019/1. 5. Disciplinas PPGCF 37 

2018/2: O Coordenador informou aos presentes as disciplinas que serão ofertadas pelos professores do 38 

PPGCF no segundo semestre letivo de dois mil e dezoito. Informes: - O discente do doutorado 39 

Tarcisio Tomás Cabral de Sousa, matrícula 2016285000, manifestou à Coordenação do PPGCF, 40 

desistência do acúmulo de bolsa de pós-graduação com docência esporádica sem vinculo empregatício 41 

no PRONATEC, alegando que após uma releitura da situação, chegou à conclusão de que o acumulo 42 

da carga de trabalho poderia prejudicá-lo no doutorado.  – O coordenador informou o encerramento do 43 

processo de seleção 2018/2, agradecendo publicamente o relevante trabalho da comissão de seleção. – 44 

Foi informado que o Regimento do PPGCF foi aprovado na última reunião do CPPG e já está em 45 

vigência.  – Foi comunicada aos docentes do PPGCF, a decisão do colegiado da oferta de somente uma 46 

vaga de mestrado por docente e nenhuma vaga para o doutorado na modalidade sem bolsa na próxima 47 

seleção. – Dando prosseguimento ao processo de mudança de nível do mestrado para o doutorado, 48 

Edital 01/2018, o professor Reynaldo Campos Santana apresentou as inscrições recebidas para serem 49 

homologadas pelo colegiado. Inscreveram-se no processo as mestrandas Brenda Letícia Rodrigues e 50 

Eduarda Soares Menezes, sendo que de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução 51 

005/2017, foi deferida a inscrição apenas da candidata Brenda Letícia Rodrigues e automaticamente 52 

considerada aprovada. O colegiado entendeu que a candidata Eduarda Soares Menezes, só não foi 53 

aprovada pelos critérios da Resolução nº 005/2017 que perdeu sua vigência ao final deste processo. 54 

Sendo assim, o colegiado deliberou por fazer uma consulta à PRPPG da possibilidade de existência de 55 

mais uma vaga para mudança de nível e sendo possível, a abertura de um novo edital em que mais 56 

candidatos poderão concorrer, inclusive a candidata Eduarda Soares Menezes.  Não havendo nada mais 57 

a relatar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte minutos, para que produza os efeitos legais, 58 

foi lavrada esta ata por mim, Gilmar Tadeu Pereira da Cruz, secretário “ad hoc”do Programa de Pós-59 

Graduação em Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na 60 

reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 

Marcio Leles Romarco de Oliveira (Coordenador)__________________________________________ 62 

Gilmar Tadeu Pereira da Cruz (Secretário “ad hoc”)_________________________________________ 63 

Eric Bastos Gorgens__________________________________________________________________ 64 

Anne Priscila Dias Gonzaga____________________________________________________________ 65 

Reynaldo Campos Santana_____________________________________________________________  66 

Thalyta Fernandes Godinho ___________________________________________________________ 67 

Ana Caroline Macedo de Castro________________________________________________________ 68 
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