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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL DE 2020

Às 08:00 horas do dia 06 de março de 2020, na Sala de Reuniões do Anexo do CAAD do Ins tuto de
Ciências Agrárias - ICA/UFMG foi realizada Reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Produção Vegetal do ICA/UFMG, sob a Presidência da Professora Leidivan Almeida Frazão. Es veram
presentes os Professores Luiz Arnaldo Fernandes (Subcoordenador) e Sílvia Nietsche. Os Profs. Cândido
Alves da Costa e Ernane Ronie Mar ns (Suplente) jus ficaram suas ausências. Foi discu da a seguinte
pauta: 1) Informes gerais - 1.1. Bolsas do PPG: A Professora Leidivan informou ao Colegiado que a
CAPES adotou novos critérios de concessão de bolsas aos Programas de Pós-Graduação, e de acordo
com as novas normas o PPG em Produção Vegetal recebeu, no período 2020/2021, 13 bolsas de
Doutorado e 15 bolsas de Mestrado. O ajuste do número de bolsas de acordo com os novos critérios
será grada vo e anual, de forma que o PPG ficará com 15 bolsas de Doutorado e 10 bolsas de
Mestrado. Informou, também, que após as defesas de mestrado e finalização do prazo de concessão
de bolsas (36 meses para Doutorado e 18 meses para Mestrado) serão liberadas 4 bolsas de Mestrado
e 2 bolsas de Doutorado entre os meses de abril e maio, e estas serão redistribuídas de acordo com
análise da Comissão de Bolsas. A professora Leidivan informou, também, que o quadriênio será
fechado com aproximadamente 60 defesas de Mestrado e 20 de Doutorado e que, até o momento,
ocorreram 49 defesas de Mestrado 04 de Doutorado. O Colegiado discu u o assunto e a planilha
apresentada pela Profª Leidivan com levantamento geral dos alunos do Mestrado e Doutorando. 1.2.
Prestação de Contas PROAP: A Profª Leidivan informou que todos entregaram a prestação de contas
PROAP e que a prestação de contas seria enviada para a PRPG até o dia 20 de março de 2020. 1.3.
Novo formulário de doação à Biblioteca Universitária: A Profª Leidivan informou que a
Biblioteca/UFMG-BH alterou os formulários de entrega da dissertação impressa e acrescentou um
novo formulário de declaração doação da dissertação para a Biblioteca Universitária da UFMG que
deverá ser preenchido, assinado pela Coordenação do PPG. O Colegiado discu u o assunto e
recomendou que seja solicitado aos discentes que preencham e assinem, também o referido
formulário, e o mesmo fique arquivado na Secretaria da Pós-graduação. 1.4. Assinatura da ata da 9ª
Reunião do Colegiado 2019: A 9ª Ata da Reunião do dia 16/12/2019 foi lida e aprovada pelo
C olegiado. 2. Solicitação de reinclusão, realização de segundo exame de qualificação e
prorrogação de defesa de tese, de interesse do discente João Ba sta de Campos: A Profª Leidivan
explicou que o Prof. Cândido A. da Costa (Orientador) solicitou a prorrogação do segundo Exame de
Qualificação do discente João Ba sta, dizendo que este se comprometeu realizar todas as a vidades
para defender até o final do ano de 2020. O Colegiado discu u amplamente o assunto, aprovando a
reinclusão do discente,prorrogação do prazo do exame de qualificação até 31 de julho de 2020 defesa
de tese até 31 de dezembro do corrente ano. 3. Solicitação de prorrogação de data para realização
do exame de qualificação, de interesse do Discente Guilherme Brandão Santos: A Profª Leidivan
explicou a jus fica va para a solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação de
Guilherme Brandão, feita pelo Prof. Cândido. O Colegiado discu u amplamente o assunto, aprovando
a prorrogação do Exame de Qualificação até 1º de agosto do corrente ano. 4. Solicitação de
validação da proficiência da língua inglesa, de interesse do discente Matheus Almeida Alves: A
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Profª Leidivan explicou a solicitação de proficiência em inglês do Discente Matheus A. Alves. O
Colegiado analisou a declaração entregue pelo Discente e decidiu que será aprovado desde que seja
apresentada declaração de proficiência em inglês com o nível de conhecimento, de acordo com as
Normas do PPG. 5. Recredenciamento docente: 5.1. Alcinei Mis co Azevedo  (17/03/2020); 5.2.
Delacyr Brandão Junior (17/03/2020); 5.3. Demerson Arruda Sanglard (16/01/2020); 5.4. Leonardo
Monteiro Ribeiro (22/02/2020); 5.5. Rodinei Facco Pegoraro (22/02/2020) e; 5.6. Silvia Nietsche
(17/03/2020): A Profª Leidivan explicou ao Colegiado o quadro atual de produções e orientações dos
docentes do PPG. O Colegiado analisou os dados e aprovou o recredenciamento dos docentes da
seguinte forma: Renovação por 04 anos – Alcinei Mis co Azevedo, Leonardo Monteiro Ribeiro,
Rodinei Facco Pegoraro e Sílvia Nietsche (Docentes Permanentes). Renovação até o final do ano –
Delacyr da Silva Brandão Júnior (Docente Permanente) e Demerson Arruda Sanglard (Docente
Colaborador). 6. Homologação das solicitações de exames de qualificação, defesas de mestrado e
doutorado: O Colegiado homologou as solicitações: Exame de Qualificação dos Discentes: 2020 –
21/02: Laudinéia de Jesus Ma as Ventura/Orientador: Prof. Leonardo Monteiro Ribeiro; 11/02:
Ludimila Geiciane de Sá/Orientadora: Profª Sílvia Nietsche; 27/02: Jailson Ramos
Magalhães/Orientador: Alcinei M. Azevedo e, Thais Ferreira Bicalho/Orientadora: Profª Leidivan A.
Frazão; 28/02: Josiane Cordeiro dos Santos/Orientador: Prof. Delacyr da Silva B. Jr., Igor Costa de
Freitas/Orientadora: Profª Leidivan A. Frazão e, Iago Thomaz do Rosário Vieira/ Orientador: Prof.
Regynaldo Arruda Sampaio. Defesas de Dissertação dos Discentes: 2019 – Mestrado: Armando Pêgo
Gonçalves/Orientador: Paulo Sérgio N. Lopes (17/12). 2020 – Sabrina Maihave B. Ramos/Orientadora:
Sílvia Nietsche; Lorena Emanuelle da M. Terra/Orientador: Junio Cota Silva (17/02); Wagner Fabian G.
Santos/Orientador: Delacyr da Silva B. Jr. (17/02); Monielly S. Andrade/Orientador: Leonardo
Monteiro Ribeiro (27/02); Lucas Victor P. de Freitas/Orientador: Flaviano O. Silvério (06/03) e;
Matheus Sales Nogueira e Silva/Orientador: Leonardo David Tuffi Santos. Doutorado: Érica Soares
Barbosa/Orientador: Flaviano O. Silvério e; Aldenir T. da Gama/Orientador: Delacyr da Silva B. Jr. 7.
Distribuição de bolsas 2020/1: Análise FUMP e Notas do processo sele vo – A Profª Leidivan
informou que a análise sócio-econômica da FUMP ficará pronta no dia 11/março próximo, e após esta
etapa a documentação com levantamento das notas dos aprovados no processo sele vo será enviada
à Comissão de Bolsas para atualização da lista de classificação e seleção de bolsistas. 8. Avaliação
diagnós ca do PPG (documentos em anexo): A Profª Leidivan explicou ao Colegiado que, de acordo
com o O cio recebido da PRPG, o Colegiado deverá indicar as cinco produções mais relevantes nos
úl mos cinco anos com jus fica va de escolha, as 05 melhores dissertações de mestrado e as 05
melhores teses de doutorado do Programa até o dia 15/03/2020. Explicou, também, que deverá
constar na jus fica va o impacto social da produção de conhecimento gerada pelo PPG, definindo o
perfil regional, nacional ou internacional do PPG e a caracterís ca do mapeamento de egressos nos
úl mos dez anos. A Profª Leidivan sugeriu que o Colegiado solicitasse aos Professores a indicação das
melhores produções vinculadas e dissertações com as devidas jus fica vas. A Profª Sílvia sugeriu que
os Professores jus fiquem a escolha em um parágrafo com os aspectos de inovação, relevância do
tema de forma regional e/ou nacional, metodologia nova e os resultados que demonstram impacto. A
Profª Leidivan sugeriu que, dentro da linha de pesquisa, sejam elencados os melhores e que o prazo
de envio seja es pulado até o dia 10/03 próximo. O Colegiado discu u amplamente o assunto
decidindo que será enviado e-mail aos professores solicitando a indicação com jus fica va até o dia
10/03 (terça-feira) próximo. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Reunião às 10h20min, e
eu, Maria Clara Gonçalves Madureira/Secretária da Pós-graduação do Programa de Pós-graduação
em Produção Vegetal, lavrei a presente ata que deverá ser lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Montes Claros, 06 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
16/07/2021, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Leidivan Almeida Frazao, Professora do Magistério
Superior, em 16/07/2021, às 15:09, 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 Luiz Arnaldo Fernandes, Servidor(a), em 16/07/2021,
às 16:31, 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
0841348 e o código CRC 491E7AE6.

Referência: Processo nº 23072.236447/2021-18 SEI nº 0841348
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