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ATA DA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM PRODUÇÃO VEGETAL DE 2020. ---------------------------------- 2 

Às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2020 foi realizada a 2ª Reunião do Colegiado do 3 

Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal do ICA/UFMG, em formato não 4 

presencial (online), sob a Presidência da Professora Leidivan Almeida Frazão. Participaram 5 

da reunião os Professores Luiz Arnaldo Fernandes (Subcoordenador), Sílvia Nietsche e 6 

Cândido Alves da Costa. Foi discutida a seguinte pauta: 1) Aproveitamento de crédito, de 7 

interesse da doutoranda Jaqueline de Cassia de Oliveira: A Profª Leidivan apresentou o 8 

documento aos membros do Colegiado, com solicitação de aproveitamento de créditos em 9 

quatro disciplinas, todas cursadas nos últimos três anos, obtendo conceitos A e B, e 10 

totalizando 15 créditos.  Como foi constatado atendimento às normas do Programa quanto 11 

ao aproveitamento de créditos em disciplinas, o Colegiado aprovou a solicitação da discente.  12 

2. Mudança de orientação, de interesse da mestranda Mirella Christie Rodrigues de 13 

Abreu: A Profª Leidivan apresentou aos membros do Colegiado a solicitação de troca de 14 

orientação, de interesse da mestranda Mirella Christie Rodrigues de Abreu, alegando os 15 

motivos pelos quais não poderá desenvolver o projeto de dissertação sob a atual orientação. 16 

Também foi apresentado o documento enviado pelo Prof. Leonardo Monteiro Ribeiro, atual 17 

orientador, concordando com os motivos alegados pela discente e deferindo a solicitação. 18 

Os membros do Colegiado discutiram amplamente sobre o assunto, e a Profª Silvia Nietsche 19 

manifestou interesse em orientar a discente. Desta forma, o Colegiado aprovou a solicitação 20 

de troca de orientação, e indicou a Profª Silvia Nietsche como nova orientadora da discente 21 

Mirella Christie Rodrigues de Abreu. 3. Procedimentos de entrega da documentação final 22 

de dissertação de dissertações e teses, de interesse dos mestrandos Armando Pego 23 

Gonçalves, Juliana Soares Fagundes, Lorena Emanuelle da Mata Terra, Lucas Victor 24 

Pereira de Freitas, Matheus Sales Nogueira e Silva, Monielly Soares Andrade, Sabrina 25 

Maihave Barbosa Ramos e Wagner Fabian Gonçalves Santos; e das doutorandas 26 

Aldenir Teixeira da Gama e Erica Soares Barbosa: A Profª Leidivan relatou aos membros 27 

do Colegiado sobre a atuação situação para entrega de documentação presencial na 28 

Secretaria, uma vez que o atendimento presencial está suspenso por medidas de segurança 29 

para evitar a disseminação do novo coronavírus. Informou que a tramitação da maioria das 30 

solicitações tem sido realizada por e-mail, porém a entrega da documentação final das 31 

dissertações e teses, para posterior expedição de diplomas, deve ser realizada 32 

presencialmente. A professora Leidivan reportou que na presente data existem oito 33 

dissertações de mestrado e duas teses de doutorado em fase de tramitação final após a 34 

realização da defesa, e diante da atuação situação, a entrega dos documentos finais e pedido 35 

de expedição de diplomas só poderão ser realizados após o retorno do atendimento presencial 36 

da Secretaria. Para garantir que haverá o comprometimento por parte dos discentes e 37 

orientadores, um documento foi elaborado, onde ambas as partes de comprometem a 38 

entregar os documentos até 30 dias após o retorno do atendimento presencial na Secretaria. 39 

Os membros do Colegiado discutiram sobre o assunto e avaliaram o conteúdo do documento 40 

elaborado para entrega da documentação final após a normalização das atividades, 41 

aprovando as medidas propostas.  Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se 42 

às 12h30min, e eu, Leidivan Almeida Frazão, Coordenadora do Programa de Pós-graduação 43 

em Produção Vegetal, lavrei a presente ata que deverá ser lida, aprovada e posteriormente 44 

assinada por todos os participantes. Montes Claros, 30 de abril de 2020. 45 




