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ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

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

Às 14:00 horas do dia 08 de julho de 2020 foi realizada a 5ª Reunião do Colegiado do 3 
Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal do ICA/UFMG, em formato virtual 4 
(online), sob a Presidência da Professora Leidivan Almeida Frazão. Participaram da Reunião 5 
os Professores Luiz Arnaldo Fernandes (Subcoordenador), Sílvia Nietsche, Cândido Alves 6 
da Costa e Ernane Ronie Martins. Foi discutida a seguinte pauta: 1) Assinatura da ata e 7 
informes - 1.1. Assinatura da 4ª Ata:  O Colegiado analisou e aprovou a Ata da 4ª Ata da 8 
Reunião do Colegiado. 1.1. Informes: A Professora Leidivan informou que alguns docentes 9 
do PPG estarão de férias durante o mês de julho e questionaram sobre como proceder em ao 10 
início das aulas, definido pelo PPG em 13/07/2020 . O Colegiado discutiu o assunto e sugeriu 11 
que os docentes poderão gravar as aulas e produzir atividades assíncronas que poderão ser 12 
repassadas aos discentes enquanto perdurar o período de férias. Foi analisada pelo Colegiado 13 
a substituição do Prof. Paulo Sérgio Nascimento Lopes, responsável pela Disciplina 14 
Seminário I/II, em seu período de férias. O Colegiado discutiu sobre o assunto e decidiu que 15 
a Profª Leidivan e o Prof. Luiz Arnaldo assumirão a Disciplina durante duas semanas até o 16 
retorno do Prof. Paulo Sérgio. 2) Ofício Circular Nº 3/2020/PRPG-GAB-UFMG – O 17 
Colegiado discutiu sobre as providências a serem tomadas em relação ao Ofício Circular Nº 18 
3/2020/PRPG-GAB-UFMG, sobre uma série de diretrizes a serem seguidas pelos 19 
coordenadores dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e dos Cursos de 20 
Especialização lato sensu. Foi discutido e deliberado que serão encasminhado à PRPG, até 21 
o dia 15/08/2020, o Plano de Ensino Remoto Emergencial (ERE) das disciplinas ofertadas 22 
em 2020/1, juntamente com os formulários de anuência discente e formulários de anuência 23 
docente. O Prof. Luiz Arnaldo informou que a Comissão de acompanhamento de atividades 24 
da pós-graduação, criada no âmbito do ICA, encaminhou os formulários elaborados para a 25 
Direção e aguarda aprovação ad referendum da Congregação/ICA. 3) Homologação das 26 
inscrições da Chamada Interna PRPG nº 02/2020 (PAID): Duas discentes, Jaqueline de 27 
Cássia de Oliveira e Maria Gabriela Alves Souza, se inscreveram para o Programa de Apoio 28 
à Inclusão Digital (PAID)/PRPG e, somente Doutoranda Jaqueline de Cássia de Oliveira 29 
atende a todos os requisitos para concorrer à Chamada Interna 02/20/PRPG - PAID, uma vez 30 
que a discente Maria Gabriela Alves é bolsista. O Colegiado analisou a documentação das 31 
duas discentes inscritas e indicou Jaqueline de Cássia de Oliveira como apta a receber o 32 
auxílio financeiro para fins de inclusão digital, e o parecer será encaminhado juntamente 33 
com a documentação à PRPG. 4) Análise de solicitações de prorrogação de prazos de 34 
defesa de dissertações de Mestrado, de interesse de Cristiane Gonçalves Souza e 35 
Ernesto Filipe Lopes: O Colegiado analisou a documentação apresentada pelos 36 
orientadores dos discentes Cristiane Gonçalves e Ernesto Filipe, e aprovou a solicitação de 37 
prorrogação de defesa até 31/10/2020, levando em consideração às dificuldades surgidas 38 
devido ao período da pandemia da COVID-19. 5) Análise de solicitações de prorrogação 39 
de bolsas de mestrado, de interesse de Afrânio Adailton Araújo e Maria Gabriela Alves 40 
Souza: O Colegiado analisou as solicitações de prorrogação de bolsa apresentadas pelo 41 
Professor Junio Cota Silva, orientador dos discentes, discutindo amplamente sobre o assunto. 42 
O Colegiado indeferiu as solicitações de prorrogação de bolsa dos discentes Afrânio 43 
Adailton e Maria Gabriela Alves levando em consideração o  Art. 6º da Resolução Nº 44 
005/2018, de 23 de março de 2018, que estabelece a prorrogação de bolsas em caráter 45 
excepcional e, havendo disponibilidade, no Ofício Nº 02/2020/PPGPV de 02 de junho de 46 
2020, que explica sobre a atual situação de distribuição de bolsas no Programa. Atualmente 47 
o PPG em Produção Vegetal tem todas as suas bolsas Demanda Social (CAPES e 48 
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FAPEMIG) atribuídas aos discentes, e uma lista de espera de nove discentes para o Curso 49 
de Mestrado. 6) Apresentação de estratégia para complementação de cadastro de 50 
produtos na Plataforma Sucupira: A Profª Leidivan lembrou ao Colegiado que o prazo 51 
para lançar os dados complementares relacionados aos produtos técnicos e tecnológicos dos 52 
programas de pós-graduação na Plataforma Sucupira encerrar-se-á em 31/07/2020, podendo 53 
ser acrescentadas informações dos produtos já lançados dos anos de 2017, 2018 e 2019. A 54 
Profª Leidivan apresentou ao Colegiado os 10 itens que poderão ser acrescentados e contarão 55 
pontos para o PPGPV, pertencente a área de Ciências Agrárias I. O Prof. Luiz Arnaldo 56 
propôs convidar um especialista em planejamento estratégico para um debate e/ou para 57 
orientações sobre o assunto discutido. O Colegiado debateu amplamente o assunto e decidiu 58 
que será montada uma comissão para trabalhar estratégias com vistas a elaborar um 59 
planejamento estratégico para o PPGPV com a participação dos Profs. Sílvia Nietsche e 60 
Regynaldo Arruda Sampaio, devendo este último ser consultado com antecedência. Nada 61 
mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 15:40, e eu, Maria Clara Gonçalves 62 
Madureira, Secretária da Pós-graduação, lavrei a presente ata que deverá ser lida, aprovada 63 
e posteriormente assinada por todos os participantes. Montes Claros, 08 de julho de 2020. 64 

User
Carimbo


	Sem título

