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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

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

Às 14:30 horas do dia 28 de maio de 2020 foi realizada a 3ª 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. 5 

Participaram da Reunião os Professores Luiz Arnaldo Fernandes (Subcoordenador), Sílvia 6 

Nietsche e Cândido Alves da Costa. Foi discutida a seguinte pauta: Informes: A 7 

Professora Leidivan esclareceu aos membros do Colegiado que o atendimento da 8 

Secretaria vem ocorrendo de forma remota e somente os atendimentos que exigem a forma 9 

presencial estão suspensos. A Professora Leidivan informou que algumas bolsas CAPES e 10 

Fapemig estão no final da vigência, e o Colegiado deliberou pela chamada dos próximos 11 

bolsistas de acordo com a lista de espera. O Colegiado deliberou, também, que deverá ser 12 

enviado um ofício aos docentes e discentes do programa prestando esclarecimentos sobre a 13 

condução de atividades durante o período de isolamento social. Foi discutido amplamente 14 

pelo Colegiado a possibilidade de disponibilizar videoaulas, entrevistas, podcast, lives e 15 

outras atividades desenvolvidas pelos discentes juntamente com os orientadores. 1) 16 

Homologação de Ata da Comissão de Avaliação de Teses para o Prêmio UFMG de 17 

Teses e Prêmio CAPES de Teses: A Professora Leidivan apresentou a Ata da Comissão 18 

avaliadora e informou ao Colegiado que a Comissão formada pelos Professores Flaviano 19 

Oliveira Silvério, Leonardo Monteiro Ribeiro e Evander Alves Ferreira para escolha da 20 

melhor tese defendida em 2019 indicou a tese intitulada “Produtividade e nutrição do 21 

abacaxizeiro adubado com lodo de esgoto” do Egresso Geraldo Ribeiro Zuba Junio. O 22 

Colegiado analisou e homologou a Ata da Comissão e a professora Leidivan fará os 23 

encaminhamentos à PRPG (Prêmio UFMG de Teses) e à CAPES (Prêmio CAPES de 24 

Teses). 2) Novas informações da área de Ciências Agrárias sobre Avaliação 25 

Quadrienal: A Professora Leidivan informou que todos os discentes e docentes fizeram 26 

vinculação do cadastro ORCID à Plataforma Sucupira, com exceção do Professor 27 

Demerson Arruda Sanglard. Informou, também, que grande número de egressos fez o 28 

vínculo do cadastro ORCID à Plataforma Sucupira. Explicou que ao final do Quadriênio 29 

provavelmente todas as Plataformas estarão vinculadas. Informou, também, que o 30 

credenciamento dos docentes foi renovado até o final de 2020. O Colegiado discutiu o 31 

assunto e debateu sobre planos e metas a serem cumpridas no Programa, os quais deverão 32 

ser compilados no Planejamento Estratégico do Programa por uma comissão designada 33 

para este fim. 3) Repasses da Reunião dos Coordenadores de PG – PRPG: A Professora 34 

Leidivan repassou os principais pontos tratados na Reunião dos Coordenadores de Pós-35 

graduação com a PRPG. Iniciou informando que o semestre não será cancelado, e o 36 

formato de atividades acadêmicas em substituição às aulas presenciais está em análise e 37 

debate. Foi solicitado um levantamento da disponibilidade e estrutura para oferta de aulas e 38 

atividades não presenciais. Como as matrículas foram realizadas no formato presencial, 39 

será necessária a anuência de docentes e discentes para que elas possam acontecer em 40 

formato não presencial. O CEPE e o Conselho Universitário farão as deliberações sobre as 41 

especificidades envolvidas na mudança de formato de oferta das atividades não 42 

presenciais.  Sendo assim, as aulas em formato remoto emergencial ainda não estão 43 

autorizadas, e a recomendação é aguardar as deliberações do CEPE. A defesas devem ser 44 

realizadas “on line” e as prorrogações de defesas podem ser analisadas. O semestre de 45 

2020/2 provavelmente será todo remoto. Docentes e discentes serão avisados com 46 

antecedência sobre a oferta das atividades remotas. A PRPG receberá as informações dos 47 

PPGs, procurando preservar as decisões. O planejamento do próximo semestre deverá ser 48 
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contemplado no formato à distância e a oferta de disciplinas devem indicar na matrícula 49 

como será o planejamento. Os processos seletivos deverão ser adaptados para ocorrerem 50 

com todas as etapas em formato remoto, devendo proceder as retificações necessárias nos 51 

editais. A PRPG esclareceu que não se trata de mudanças nos procedimentos estabelecidos 52 

na Universidade, mas de modificações pontuais, necessárias durante o período de 53 

isolamento social. A Professora Leidivan informou que na Reunião da Congregação o Prof. 54 

Leonardo Tuffi explicou que no ICA estão sendo adotados os procedimentos necessários 55 

para atender à demanda do momento. O Colegiado discutiu amplamente sobre todos os 56 

assuntos discutidos na Reunião dos Coordenadores com a PRPG. 4) Avaliação e 57 

planejamento das ações do PPG em Produção Vegetal: A Professora Leidivan 58 

apresentou ao Colegiado o resultado da consulta feita aos Docentes sobre a disponibilidade 59 

de oferta das disciplinas à distância, informando que praticamente todos os docentes 60 

responderam. Lembrou, novamente, que a oferta de disciplinas em regime remoto 61 

emergencial deverá aguardar resolução do CEPE. O Colegiado discutiu amplamente sobre 62 

o planejamento das ações a serem implementadas, decidindo que deverá ser providenciado 63 

um ofício a ser enviado a docentes e discentes. Deliberou o seguinte: O retorno às aulas 64 

fica condicionado ao ajuste do Calendário acadêmico e deliberações do CEPE/UFMG, 65 

assim como a retomada da oferta das disciplinas em regime remoto emergencial deverá 66 

aguardar deliberação do CEPE; Recomenda-se a continuidade e execução das atividades de 67 

pesquisa relacionadas aos projetos de dissertações e teses, desde que atendidas as 68 

recomendações do Ministério da Saúde quanto às normas de distanciamento social na 69 

condução de trabalhos de campo e laboratórios; A realização de exames de qualificação de 70 

doutorado e defesas de dissertações e teses, previstas para ocorrer durante o período de 71 

isolamento social, somente poderão ser conduzidas remotamente, em formato de 72 

videoconferência. O Colegiado poderá conceder prorrogação de prazos para realização de 73 

exames de qualificação e defesas de dissertações e teses. Não será concedida a prorrogação 74 

das bolsas de mestrado e de doutorado, uma vez que o PPGPV possui uma lista de espera 75 

de pós-graduandos aguardando concessão de bolsas nas duas modalidades; Recomendar 76 

aos discentes, principalmente os impedidos de desenvolver seus trabalhos de campo e 77 

laboratório que,  durante o período de isolamento social, haja dedicação especial a escrita 78 

de seus projetos ou artigos vinculados às dissertações e teses em andamento. Nada mais 79 

havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 17:00, e eu, Maria Clara Gonçalves 80 

Madureira, Secretária da Pós-graduação, lavrei a presente ata que deverá ser lida, aprovada 81 

e posteriormente assinada por todos os participantes. Montes Claros, 28 de maio de 2020. 82 
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