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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2020

Às 10:00 horas do dia 18 de dezembro de 2020 foi realizada a 10ª Reunião do Colegiado do Programa
de Pós-graduação em Produção Vegetal do ICA/UFMG, em formato não presencial (online), sob a
Presidência da Professora Sílvia Nietsche. Par ciparam da Reunião os Professores Alcinei Mis co
Azevedo (Subcoordenador), Luiz Arnaldo Fernandes, Cândido Alves da Costa e o Representante
Discente Afrânio Adailton Araújo. A Profª Sílvia agradeceu a todos pela par cipação na úl ma
Reunião do ano. Foi discu da a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 8ª Reunião do Colegiado: O
Colegiado analisou e aprovou a Ata da 8ª Reunião do Colegiado. 2) Análise de Projetos de Pesquisa
dos Discentes: Mestrado 2.1) Gustavo Antônio Faria Rabelo: Mineralização de adubo
organomineral de biossólido e dejeto suíno em solos com texturas dis ntas. (Orientador: Rodinei
Facco Pegoraro); 2.2) José Mendes dos Santos Júnior: Pellets de biochar como condicionador de
solo na produção e nutrição de Urochloa decumbens (Orientador: Luiz Arnaldo Fernandes); 2.3)
Mirella Christie Rodrigues de Abreu: Diversidade em Adenium obesum: marcadores morfológicos e
moleculares (Orientadora: Sílvia Nietsche/Coorientadoras Elka Fabiana Almeida e Clívia C. F.
Possobom); 2.4) Carmélia Maia Silva: Feno pagem de alta eficiência, caracterização morfo-
agronômica, divergência gené ca, e qualidade de sementes de variedades de Mirabilis jalapa L.
(Orientador: Delacyr da Silva Brandão Júnior/Coorientador: Alcinei Mis co Azevedo); 2.5) Camila
Daniele de Resende Ferreira: Uso de biochar em sistema silvipastorial: produ vidade de capim-
buffel e estoques de carbono e nitrogênio do solo (Orientadora: Leidivan Almeida
Frazão/Coorientador: Thiago Gomes dos Santos Braz); 2.6) Érica Lima Araújo: Produção de sementes
de cebola no Norte de Minas Gerais (Orientador: Cândido A. da Costa / Coorientador: Fernando da
Silva Rocha e Delacyr da Silva Brandão Jr); 2.7) Athos Rodrigues Soares Viana: Produção de cana-
de-açúcar adubada com fer lizantes organominerais de compostos de lodo de esgoto
(Orientador: Rodinei Facco Pegoraro/Coorientador: Luiz Arnaldo Fernandes; 2.8) Mª Thereza Ne a
Lopes: Produção de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) em solo sódico tratado com corre vos
alterna vos (Orientador: Regynaldo Arruda Sampaio/Coorientador: Luiz Arnaldo Fernandes); 2.9)
Janete Ramos da Silva: Avaliação do florescimento, produção e qualidade de sementes de
diferentes genó pos de batata-doce cul vadas sob tutoramento (Orientador: Alcinei Mis co
Azevedo); Doutorado 2.10) Victor Augustus Vasconcelos de Oliveira: Impacto ambiental do
manejo de plantas daninhas em áreas de cul vo de eucalipto: condições de luminosidade e o
manejo com herbicidas (Orientador: Leonardo David Tuffi Santos); 2.11) Jaqueline de Cássia de
Oliveira: Produção e uso de biocarvão na condução de sistema silvopastorial: desempenho das
culturas e estoques de carbono e nitrogênio do solo (Orientadora: Leidivan Almeida
Frazão/Coorientador: Luiz Arnaldo Fernandes); 2 . 1 2 ) Claudiana Barbosa dos Santos:
Desenvolvimento de plântulas de Bu a capitata (Arecaceae) sob estresse hídrico e térmico
(Orientador: Leonardo Ribeiro Monteiro/Coorientador: Paulo Sérgio Nascimento Lopes); 2.13) Sabrina
Maiháve Barbosa Ramos: Es ma va de parâmetros gené cos e estudo de herança em progênies
de irmãos-completos de adenium obesum (Orientadora: Sílvia Nietsche); 2.14) Monielly Soares
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Andrade: Condicionamento hídrico-hormonal e armazenamento de sementes a vadas de
macaúba (Orientador: Paulo Sérgio Nascimento Lopes); 2.15) Caroline Ba sta Gonçalves Dias:
Produção de hortaliças em resposta a aplicação de fer lizante orgânico produzido a par r de
resíduos alimentares (Orientador: Regynaldo Arruda Sampaio/Coorientador: Cândido Alves da Costa);
2.16) Junai Carvalho de Souza: O mização de métodos de análise para quan ficação de resíduo
de florpirauxifen-benzil por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD) em
amostras de arroz (Orientador: Flaviano Oliveira Silvério); 2.17) Sandra Eulália Santos Faria:
Feno pagem de alta eficiência pela análise computacional de imagens aplicada ao melhoramento
gené co do tomateiro  (Orientador: Alcinei Mis co Azevedo). O Colegiado analisou e deferiu todos
os Projetos relacionados. 3 ) Solicitação de prorrogação de prazo de defesa da qualificação do
acadêmico Luan Souza de Paula Gomes para o dia 31/05/2021 (Orientador: Alcinei M. Azevedo). A
Profª Sílvia, após apresentar a solicitação do Discente Luan, passou a palavra para o Prof. Alcinei que
explicou a atual situação do Discente. O Colegiado analisou e deferiu a solicitação do Discente Luan S.
de Paula Gomes, tendo como prazo máximo para a defesa do Exame de Qualificação até o dia
31/05/2021. 4 ) Análise da solicitação do acadêmico Jefferson Joe Moreira Alves: A Profª Sílvia
apresentou a solicitação do Mestrando Jefferson Joe e informou que, em conversa com o Prof.
Gustavo sobre a solicitação do Discente em concluir a Disciplina NCA 956 – Inglês Acadêmico para
Produção Vegetal, este não se opôs, desde que fosse cumprida as a vidades propostas. A Profª Sílvia
informou que, após resolvido com o acadêmico Jefferson e com o Prof. Gustavo, aprovou “ad
referendum” do Colegiado para que o referido Discente concluísse a Disciplina. O Colegiado analisou
e discu u amplamente o exposto aprovando a solicitação do Mestrando Jefferson Joe Moreira Alves
de concluir a disciplina NCA 356 em que se encontra matriculado. 5) Análise do pedido do Professor
Thiago Gomes dos Santos Braz para reconsideração sobre a desistência do credencimaneto junto
ao PPG em Produção Vegetal: O Colegiado analisou a solicitação do Prof. Thiago de reconsideração
da desistência e; levando em consideração que o Prof. Thiago atende todos os requisitos para
Professor Permanente; que o Colegiado ainda não havia analisado os pedidos e publicado os
resultados, o Colegiado deferiu a solicitação de reconsideração e aprovou o Prof. Thiago dos Santos
Braz como Professor Permanente do PPGPV. 6) Análise do e-mail do Coordenador de área sobre o
próximo quadriênio: O Colegiado analisou e discu u amplamente o conteúdo do e-mail do
Coordenador de área e concluiu que o PPG em Produção Vegetal conseguirá atingir a meta de defesas
no final do quadriênio, apesar das dificuldades devido à pandemia. 7) Análise da situação do Prof.
Delacyr da Silva Brandão Júnior para o próximo quadriênio: O Colegiado analisou a planilha
apresentada pela Profª Sílvia que demonstra a situação de produção de todos os Docentes do PPGPV
e, baseado na demonstração da planilha, concluiu que a produção do Prof. Delacyr não é compa vel
com a meta exigida pela Capes, a ser cumprida durante o quadriênio. O Colegiado decidiu que o Prof.
Delacyr será descredenciado como Professor Permanente e será credenciado como Docente
Colaborador, devendo o Professor Delacyr ser consultado se aceita ser Colaborador do PPGPV. 8)
Solicitação de licença-gestante e prorrogação de bolsa Capes de Valéria de Oliveira Mota: O
Colegiado analisou a solicitação e deferiu, a licença-gestante e, prorrogação da bolsa Capes por mais
04 meses, conforme solicitado pela Discente. 9) Informes gerais: Afrânio informou ao Colegiado que
os Discentes solicitaram que fosse levado ao conhecimento do Colegiado a necessidade de apoio
psicológico e, que, com a pandemia esta situação tem se agravado. O Prof. Luiz Arnaldo informou que
o ICA possui uma Comissão de acompanhamento, do qual ele é o Presidente e que Elaine (Psicóloga)
faz parte desta Comissão. O Colegiado analisou a demanda dos Discentes e decidiu que, a Profª Sílvia
irá conversar com a Psicóloga Elaine para informá-la desta demanda e viabilizar o atendimento aos
Discentes do PPGPV. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 11:45, e eu, Maria
Clara Gonçalves Madureira, Secretária da Pós-graduação, 1avrei a presente ata que deverá ser lida,
aprovada e posteriormente assinada por todos os par cipantes. Montes Claros, 18 de dezembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Arnaldo Fernandes, Membro de comissão, em
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22/02/2021, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
22/02/2021, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Candido Alves da Costa, Professor do Magistério
Superior, em 22/02/2021, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Afrânio Adailton Araújo, Usuário Externo, em
22/02/2021, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Alcinei Mistico Azevedo, Professor do Magistério
Superior, em 23/02/2021, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Clara Goncalves Madureira, Auxiliar em
Administração, em 24/02/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0578570 e o código CRC 029F974B.

Referência: Processo nº 23072.208629/2021-91 SEI nº 0578570
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