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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

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

Às 10:00 horas do dia 24 de junho de 2020 foi realizada a 4ª 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: Informes: A Professora Leidivan 7 

informou que, na Reunião dos Coordenadores de Curso com a Direção/ICA no dia 22/junho 8 

(segunda-feira), por videoconferência, foram discutidas estratégias para retorno das 9 

atividades da graduação e da pós-graduação na modalidade remota emergencial. Várias 10 

propostas foram feitas pelos Coordenadores visando preparar uma metodologia de ensino 11 

remoto onde todos estejam alinhados e procurando se adaptar a um novo formato de aulas. 12 

Informou, também, que o Professor Leonardo Tuffi esclareceu que foram formadas duas 13 

comissões e as mesmas já estão trabalhando, uma no âmbito da graduação e outra no âmbito 14 

da pós-graduação para fazer o acompanhamento das atividades e, que, ficou registrada a 15 

necessidade de treinamento docentes no Moodle e outras ferramentas virtuais. Nesta 16 

Reunião foi informado que existe uma Comissão no ICA para acompanhar a saúde mental 17 

de todos os docentes e discentes e que esta Comissão está realizando atendimento 18 

psicológico. A Professora Leidivan colocou a Ata da 3ª Reunião em discussão, já 19 

encaminhada anteriormente por e-mail para os membros do Colegiado, sendo a mesma 20 

aprovada, sem ressalvas.  1) Homologação de solicitações: 1.1) defesa de doutorado de 21 

interesse dos Doutorandos Mauro Franco Castro Mota e Nermy Ribeiro Valadares: O 22 

Colegiado analisou as duas solicitações e homologou as solicitações de defesa dos 23 

Doutorandos Mauro F. C. Mota e Nermy R. Valadares. 1.2) Mudança de orientação de 24 

interesse da Doutoranda Monielly Andrade: A Professora Leidivan apresentou a 25 

justificativa da discente e do seu interesse em fazer uma tese mais voltada a área de 26 

empreendedorismo e inovação, além do seu anseio pela defesa antes do tempo regulamentar. 27 

O Colegiado analisou a solicitação e aprovou a mudança de orientação, sendo deferido que 28 

o Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes passará a ser o Orientador e o Professor 29 

Leonardo Monteiro Ribeiro será o Coorientador da tese. 2) Pedido de prorrogação de Bolsa 30 

PNPD de interesse do Pós-doutorando Pablo Fernando Santos Alves: A Professora 31 

Leidivan informou que a Bolsa PNPD do interessado está completando doze meses e que 32 

fez consulta à PRPG sobre a situação do PNPD no Âmbito da UFMG. A mesma foi 33 

informada que não será mais possível realizar processos seletivos e a CAPES permitirá 34 

apenas a prorrogação das bolsas já implementadas por um período de até 60 meses. Após 35 

esse período, o PPG perderá a bolsa, pois a CAPES adotou a política de inclusão de bolsas 36 

de pós-doutorado vinculadas a projetos selecionados por meio de editais. A Professora 37 

Leidivan informou, também, que o pós-doutorando Pablo está sendo supervisionado pelo 38 

Professor Regynaldo Arruda Sampaio e que este informou sobre sua produtividade e 39 

proatividade no Programa, com o desenvolvimento de projetos e organização de cursos para 40 

os discentes de mestrado e doutorado. O Colegiado discutiu amplamente o assunto, 41 

deferindo sobre a renovação da Bolsa PNPD por mais um ano, podendo ser renovada 42 

novamente até completar 60 meses. 3) Resposta do Colegiado sobre a Manifestação 43 

discente em relação à prorrogação discente em relação à prorrogação de bolsas de 44 
mestrado e doutorado: O Colegiado discutiu amplamente sobre o Manifesto apresentado 45 

por parte dos discentes do PPG em Produção Vegetal e documento de resposta, documentos 46 

previamente encaminhados aos membros do Colegiado. Houve uma ampla discussão e o 47 

Colegiado aprovou o documento a ser enviado aos discentes que se manifestaram quanto ao 48 
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Ofício 02/2020, destacando a estratégia a ser adotada pelo Colegiado do Programa quanto 49 

às futuras solicitações de prorrogações de prazos de defesas e bolsas.  4) Solicitação de 50 

trancamento de matrícula de interesse do Doutorando Luan Souza de Paula Gomes: O 51 

Colegiado analisou a solicitação do discente, e após ampla discussão sobre as justificativas 52 

apresentadas, deferiu a solicitação de trancamento de matrícula do doutorando durante o 1º 53 

semestre de 2020. 5) Apresentação das informações coletadas do corpo docente e 54 

discente do PPG e planejamento da retomada de atividades de ensino em regime 55 
remoto emergencial: A Professora Leidivan apresentou a pesquisa feita entre os Docentes 56 

e Discentes do PPG sobre a oferta de disciplina em formato remoto. Em relação aos docentes, 57 

somente dois deles se manifestaram em relação ao cancelamento de oferta de disciplinas 58 

pela dificuldade em ofertá-las, uma vez que dependem de laboratório. Os demais docentes 59 

foram favoráveis a mudança de oferta do formato presencial para o regime remoto 60 

emergencial. A Professora Leidivan informou que a PRPG deliberou sobre a possibilidade 61 

de oferta de novas turmas em formato de tópicos especiais. Em relação ao diagnóstico 62 

discente, a Professora Leidivan informou que o resultado da pesquisa feita resultou que, dos 63 

30 Mestrando e 47 Doutorando de um total de 77 Discentes, 58 responderam ao questionário 64 

até a presente data. A pesquisa mostrou que 72% dos discentes se encontram em Montes 65 

Claros e, que, somente dois discentes se encontram em área rural, com dificuldades de acesso 66 

à internet. Aproximadamente 85% dos discentes se sentem aptos a cursarem disciplinas em 67 

regime remoto emergencial, com acesso à internet de qualidade e equipamentos 68 

(computadores de mesa e notebooks). A Professora Leidivan informou que parte dos 69 

comentários feitos pelos discentes estão relacionados à preocupação com a saúde mental, 70 

além de pontuarem que a produtividade é diretamente afetada pelas atuais circunstâncias. 71 

Também houve demonstração de preocupação com as metodologias a serem adotadas na 72 

modalidade de ensino remoto emergencial. Após a apresentação do resultado da pesquisa 73 

pela Professora Leidivan, o Colegiado discutiu amplamente sobre os dados, decidindo que: 74 

deverá ser feito um levantamento entre os discentes para verificar quais deles irão precisar 75 

de apoio técnico (acesso à internet de qualidade e equipamentos para acompanhamento das 76 

aulas na modalidade de ensino remoto emergencial); verificar a possibilidade de apoio dos 77 

discentes matriculados na Disciplina Estágio Docência para auxiliar no preparo das aulas e 78 

no desenvolvimento das atividades da Pós-graduação na modalidade remota; reencaminhar 79 

para os discentes os canais de atendimento à saúde mental; enviar alerta a todos (docentes e 80 

discentes) que a partir do dia 1º de julho de 2020 será permitido o início das aulas na 81 

modalidade remota emergencial pela PRPG. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião 82 

encerrou-se às 11:50, e eu, Maria Clara Gonçalves Madureira, Secretária da Pós-graduação, 83 

lavrei a presente ata que deverá ser lida, aprovada e posteriormente assinada por todos os 84 

participantes. Montes Claros, 24 de junho de 2020. 85 
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