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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2020

Às 16:00 horas do dia 26 de novembro de 2020 foi realizada a 9ª 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), Rodinei Facco Pegoraro, Flaviano Oliveira Silvério e os Representantes
Discentes Sérgio Antônio Félix Júnior (Titular) e Afrânio Adailton Araújo (Suplente). A Profª Sílvia deu
as boas-vindas aos representantes Discentes Sérgio Antônio Félix Júnior e Afrânio Adailton Araújo,
lembrando que os Discentes par cipam das Reuniões do Colegiado com direito a voz e sem direito a
voto. Foi discu da a seguinte pauta: 1 ) Aproveitamento de créditos: O Colegiado analisou as
solicitações de aproveitamento de créditos e decidiu, de acordo com as Normas do Programa, pelo
seguinte: 1.1) Claudiana Barbosa dos Santos (Orientador: Prof. Leonardo Monteiro Ribeiro):
Deferiu o aproveitamento de créditos das disciplinas a) Olericultura avançada, b) Plantas medicinais
e aromá cas e c) Propagação de espécies fru feras e Indeferiu o aproveitamento de créditos das
disciplinas a) Esta s ca experimental, b) Biologia e manejo integrado de plantas daninhas e c)
Estágio docência. 1.2) Emanuelle Oliveira Araújo (Orientador: Prof. Ernarne Ronie Mar ns):
Deferiu o aproveitamento de créditos das disciplinas a) Fer lidade do solo , b) Fisiologia vegetal e c)
Agroecologia. 1.3) Sandra Eulália Santos Faria (Orientador: Prof. Alcinei Mis co Azevedo): Deferiu
o aproveitamento de créditos das disciplinas a) Melhoramento de fruteiras tropicais, b) Matéria
orgânica do solo, c) Esta s ca experimental, d) Tópicos Especiais II: Biotecnologia industrial
aplicada às Ciências Agrárias e e) Sistema integrado de produção. 2) Análise de Projetos de
Pesquisa dos Discentes: 2.1) Eduardo de Lima Sardinha Barreto: Comparação de métodos de
amostragem para análise sica e química de cambissolo de reação alcalina no Norte de Minas
Gerais (Orientador: Luiz Arnaldo Fernandes). 2.2) Maria Teresa Silva Oliveira Silva Rodrigues:
Produção de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) em solo sódico tratado com corre vos alterna vos
(Orientador: Regynaldo Arruda Sampaio). 2.3) Emanuelle Oliveira Araújo: Bioprospecção de óleos
essenciais no Sertão Norte-Mineiro (Orientador: Ernane R. Mar ns). O Colegiado analisou e deferiu
os Projetos de Pesquisa dos Discentes Eduardo de Lima Sardinha Barreto; Maria Teresa Silva
Oliveira Silva Rodrigues e Emanuelle Oliveira Araújo. 3) Solicitação de prorrogação de entrega da
documentação final de dissertação de interesse dos Discentes Fernanda Vieira de Oliveira
(Orientador: Prof. Regynaldo Arruda Sampaio)/Prorrogação para o dia 18/11/2020 e; Brayonn
Mascarenhas Azevedo (Orientador: Prof. Ernane Ronie Mar ns)/Prorrogação para o dia 12/02/2021.
O Colegiado analisou e deferiu as solicitações de prorrogação de prazo para entrega da
documentação final da dissertação dos Discentes, conforme solicitado pelos respec vos Orientadores,
levando em consideração, também, a recomendação da PRPG de flexibilização dos prazos devido à
SARS-COVID-19. 4 ) Solicitação de Exame de Qualificação de Guilherme Brandão Santos
(Orientador: Prof. Cândido Costa), trabalho in tulado “Produção, produ vidade de sementes de
rúcula”. O Colegiado deferiu a solicitação de Exame de Qualificação de Guilherme Brandão Santos,
sem ressalvas. 5) Análise da documentação e das solicitações referente ao Edital de
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Credenciamento de Docentes para o PPG Produção Vegetal: O Colegiado analisou e discu u
amplamente a documentação dos Docentes, tendo como resultado o seguinte: - Prof. Thiago Gomes
dos Santos Braz – Desis u de concorrer ao Edital. -  Professores Fernando da Silva Rocha e Carlos
Juliano Brant Albuquerque foram aprovados como Docentes Permanentes do Programa. - O Prof.
Demerson Arruda Sanglard não atendeu um dos requisitos como Docente Permanente, devendo ser
recredenciado como Colaborador. 6) Manifestação do Prof. Junio Cota da Silva do não interesse
em con nuar como docente do Programa: O Colegiado analisou e acatará a decisão do Prof. Junio
Cota de não permanência como Docente no PPGPV. 7) Manifestação do Prof. Regynaldo Arruda
Sampaio de solicitação de descredenciamento em virtude de aposentadoria: O Colegiado tomou
ciência da solicitação, reconhecendo a imensa perda para o Programa de um excelente pesquisador e
da imensa experiência que o Prof. Regynaldo A. Sampaio possui. 8) E-mail do Prof. Delacyr
manifestando interesse em permanecer no PPGPV como Docente Permanente e esclarecendo
sobre a atuação junto ao programa no quadriênio 2017-2020: O Colegiado analisou a solicitação do
Prof. Delacyr e a Planilha sobre produção dos docentes do PPGPV, já apresentada pelo Prof. Alcinei.
Após ouvir os membros do Colegiado e discu r amplamente, o Colegiado decidiu que o Prof. Delacyr
da Silva Brandão Júnior permanece como Docente Permanente até o final de 2021, caso o início da
próxima avaliação quadrienal ocorra apenas em 2022, com recomendação de aumentar a produção e
publicações e atender aos critérios de produção intelectual exigidos. Ao término deste período, não
alcançando os índices de pontuação exigido pela Capes, será incluído no Relatório do Quadriênio
como Prof. Colaborador, após consulta ao referido Prof. Delacyr. 9)Informes gerais: Edital de
Disciplinas Isoladas, Edital de Seleção 2021-I, Avaliação do ERE (Ensino Remoto Emergencial),
avaliação quadriênio: 9.1) A Profª Sílvia deu ciência ao Colegiado da publicação do Edital de
disciplinas isoladas no período de 16/10 a 16/11/2020. 9.2) A Profª Sílvia informou que encaminhou
proposta ao CNPq solicitando Bolsa de Mestrado e Doutorado e que obteve como resposta
recomendação de 01 bolsa de Mestrado e 01 bolsa de Doutorado, mas por mo vo da crise financeira
atual o PPGPV não será agraciado. 9.3) O Prof. Alcinei apresentou a pesquisa feita na Comunidade
Acadêmica/ICA sobre o Ensino Remoto Emergencial e que 41 discentes e 09 docentes responderam ao
ques onário. Sendo que o resultado foi: Discentes: - a maioria estão sa sfeitos ou muito sa sfeitos; -
quase metade reclamaram da qualidade da internet; - 82% tem acompanhado as aulas extras por
meio de videoaulas; Docentes: - os docentes apresentaram dificuldades com as plataformas por
desconhecê-las; - maior carga horária; - retorno das aulas presenciais é desejável pelos docentes; -
todos u lizam a mesma Plataforma para as aulas e disponibilização de conteúdo. 9.4) O Colegiado
discu u amplamente sobre o quadriênio juntamente com a análise dos candidatos referente ao Edital
de credenciamento de docentes citado nos itens 05 a 07 da presente Ata. O Colegiado discu u
amplamente a Produção dos Docentes e das metas a serem cumpridas para o próximo Quadriênio.
Após a análise o Colegiado decidiu pelo seguinte: - O Prof. Gustavo Leal Teixeira permanece como
Colaborador.  Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 18:35, e eu, Maria Clara
Gonçalves Madureira, Secretária da Pós-graduação, lavrei a presente ata que deverá ser lida,
aprovada e posteriormente assinada por todos os par cipantes. Montes Claros, 26 de novembro de
2020.

 

Assinatura dos Membros do Colegiado:

 

Documento assinado eletronicamente por Flaviano Oliveira Silverio, Professor do Magistério
Superior, em 03/12/2020, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alcinei Mistico Azevedo, Professor do Magistério
Superior, em 03/12/2020, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodinei Facco Pegoraro, Professor do Magistério
Superior, em 03/12/2020, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
03/12/2020, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Antonio Felix Júnior, Usuário Externo, em
07/12/2020, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Afrânio Adailton Araújo, Usuário Externo, em
07/12/2020, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Clara Goncalves Madureira, Secretário(a), em
15/12/2020, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
0452959 e o código CRC 2836E176.

 

Referência: Processo nº 23072.244577/2020-35 SEI nº 0452959
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