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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

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

Às 11:00 horas do dia 10 de agosto de 2020 foi realizada a 6ª 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, 6 

Cândido Alves da Costa e Ernane Ronie Martins. Foi discutida a seguinte pauta: 1) 7 

Assinatura da Ata e Informes: 1.1) Assinatura da 5ª Ata – O Colegiado analisou e 8 

aprovou a Ata da 5ª Ata da Reunião do Colegiado, sem ressalvas. 1.2) Abertura de Edital 9 

CNPq para bolsa de Mestrado e doutorado - A Professora Leidivan explicou que a PRPG 10 

recomenda que todos os Programas enviem projetos para concorrer neste Edital pleiteando 11 

bolsas para os cursos de Mestrado e Doutorado. O Colegiado analisou o Edital e discutiu 12 

amplamente, ficando decidido que o projeto a ser elaborado deverá englobar as duas linhas 13 

de pesquisa do PPGPV com foco na inovação. O Prof. Luiz Arnaldo se disponibilizou a 14 

analisar o Edital e colaborar na elaboração do projeto, discutindo o assunto entre os demais 15 

membros do Colegiado. 1.3) Vagas ociosas 2020 no PPGPV: A Professora Leidivan 16 

informou que o Programa se encontra com nove vagas ociosas para o ano de, sendo três para 17 

o curso de Doutorado e seis para o Curso de Mestrado. O Colegiado discutiu sobre a 18 

possibilidade de abertura de edital para o preenchimento destas vagas, ficando decidido que, 19 

devido ao período emergencial e de incertezas quanto à data de retorno das atividades 20 

presenciais, o processo seletivo ocorrerá somente no primeiro semestre de 2021. Caso haja 21 

necessidade, o Programa fará solicitação à PRPG para inclusão das vagas ociosas referentes 22 

ao ano de 2020. 2) Homologação de pareceres “ad referendum”: 2.1) Carta de concessão 23 

de aceite de estudante estrangeiro – O Colegiado homologou a Carta de aceite do 24 

candidato César Florentino Puma Veja, condicionada a sua aprovação no Edital do Programa 25 

Nacional de Becas Y Crédito Educativo (PRONABEC - Convocatória 2020) do Ministerio 26 

de Educación do Perú (Beca de Posgrado “Beca Presidente de la República” - Convocatoria 27 

2020, en concordancia con la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y 28 

Crédito Educativo). A Professora Leidivan esclareceu que, caso o candidato tenha sua bolsa 29 

aprovada no país de origem, o seu registro será solicitado ao DRCA, e o mesmo preencherá 30 

uma das vagas ociosas do PPGPV para o Curso de Doutorado. Como o estudante já 31 

ingressará com bolsa do PRONABEC, não pleiteará bolsa das cotas do Programa (CAPES 32 

ou FAPEMIG). 2.2) Aprovação do Relatório Parcial de Atividades e Manifestação de 33 

Interesse em Renovação do contrato do Professor Visitante  do Doutor Evander Alves 34 

Ferreira – O Colegiado homologou o parecer de aprovação do relatório de atividades parcial 35 

do Professor Evander Alves Ferreira, assim como a carta de manifestação de interesse em 36 

renovação do seu contrato de Professor Visitante. Ambos os documentos foram enviados ao 37 

Setor de Recursos Humanos do Instituto de Ciências Agrárias, e posteriormente 38 

encaminhado à CPPD para o pleito da renovação de contrato. 2.3) Prorrogação de defesa 39 

de tese Luan Mateus Silva Donato e prorrogação de defesa de dissertação de Raniell 40 

Inácio Leandro – O Colegiado homologou as prorrogações de defesa de tese de Luan 41 

Mateus Silva Donato/Orientador: Prof. Leonardo David Tuffi Santos e de defesa de 42 

dissertação de Raniell Inácio Leandro/Orientador: Prof. Cândido Alves da Costa com prazo 43 

final até 31/10/2020 para ambas as defesas. 3) Avaliação de documentos referentes ao 44 

Ensino Remoto Emergencial: O Colegiado analisou os Planos de trabalho dos Docentes e 45 

os Termos de anuência dos discentes, sendo que, dos 75 discentes matriculados, a maioria 46 

optou pela manutenção das disciplinas. O planejamento estratégico das disciplinas foi 47 

entregue por todos os docentes do Programa que possuem oferta de atividades em 2020/1, 48 
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sendo necessário um pequeno ajuste na disciplina Estatística Experimental, onde o professor 49 

precisará informar a estratégia utilizada para condução das atividades (Síncrona ou 50 

Assíncrona). A Profª Leidivan lembrou que o Colegiado tem até 15 de agosto para 51 

encaminhar a documentação referente a Avaliação do Ensino Remoto Emergencial para a 52 

PRPG. Após apreciação, o Colegiado aprovou toda a documentação referente ao Ensino 53 

Remoto Emergencial do Programa, a qual deverá ser encaminhada à PRPG. 4) Análise de 54 

solicitação de trancamento de matrícula do Curso de Doutorado, de interesse de Bruna 55 

Cecília Santos Hoskem, e  dos casos dos discentes com prazos de Exame de Qualificação 56 

de Doutorado expirados: O Colegiado analisou e discutiu as solicitações decidindo pelo 57 

seguinte: i) Solicitação de trancamento de matrícula do Curso de Doutorado, de 58 

interesse de Bruna Cecília Santos Hosken – o Colegiado discutiu sobre os motivos 59 

alegados pela discente e deferiu sobre o trancamento parcial do Curso de Doutorado durante 60 

o primeiro semestre de 2020; ii) Discentes com prazos de Exame de Qualificação de 61 

Doutorado expirados: a) João Batista de Campos Menezes – A Profª Leidivan informou 62 

ao Colegiado que o discente não solicitou a realização do exame de qualificação no prazo 63 

adicional concedido pelo Colegiado (julho/2020). Informou também sobre o prazo 64 

regulamentar do discente que já está expirado, e que consultará a PRPG sobre nova 65 

prorrogação para realização de exame de qualificação e conclusão do Curso, uma vez que o 66 

discente trancou o curso por dois semestres; b) Guilherme Brandão Santos – o discente 67 

não solicitou a realização do exame de qualificação no prazo adicional concedido pelo 68 

Colegiado (julho/2020). Atualmente está matriculado na disciplina Fisiologia Vegetal, 69 

disciplina obrigatória. A professora Leidivan informou que também consultará a PRPG 70 

sobre os procedimentos a serem adotados; c) Hamilton dos Reis Sales – A Profª Leidivan 71 

informou que conversará com o Prof. Junio Cota Silva/Orientador sobre a situação do 72 

discente e qual é a perspectiva de realização do exame de qualificação. 5) Definição de 73 

utilização da verba PROAP: A Profª Leidivan lembrou que no ano de 2020 e verba será 74 

liberada em duas parcelas, sendo a primeira em agosto e a segunda em setembro/2020. Esta 75 

primeira parcela foi liberada da seguinte forma: Material de consumo – R$ 6.766,86; Serviço 76 

pessoa jurídica - R$ 1.691,71 e Auxílio estudante - R$ 8.456,57. O Colegiado discutiu sobre 77 

a melhor forma utilizar o recurso PROAP (1ª parcela). A Profª Sílvia sugeriu utilizar parte 78 

do recurso na compra de câmeras e microfones para ajudar na montagem de estrutura para o 79 

ensino remoto emergencial. O Prof. Luiz Arnaldo propôs consultar os docentes e verificar 80 

as demandas urgentes para então decidir a forma de utilização do recurso. Após ampla 81 

discussão sobre o tema, o Colegiado decidiu por enviar e-mail para os docentes consultando 82 

sobre as demandas para compras insumos e solicitação de auxílio a estudante e, também, 83 

que, as demandas não urgentes deverão ser atendidas via pregão da Unidade. O Prof. Luiz 84 

Arnaldo dispensou este recurso PROAP explicando que não necessitará neste período. 85 

6) Avaliação de solicitação de prorrogação de bolsa, de interesse de Deborah Cristina 86 

Dias Campos: O Colegiado analisou a solicitação apresentada e indeferiu, levando em 87 

consideração o  Art. 6º da Resolução Nº 005/2018, de 23 de março de 2018, que estabelece 88 

a prorrogação de bolsas em caráter excepcional e, havendo disponibilidade, no Ofício Nº 89 

02/2020/PPGPV de 02 de junho de 2020, que explica sobre a atual situação de distribuição 90 

de bolsas no Programa. Atualmente o PPG em Produção Vegetal tem todas as suas bolsas 91 

Demanda Social (CAPES e FAPEMIG) atribuídas aos discentes, e existe uma lista de espera 92 

para atribuição das bolsas de Mestrado. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião 93 

encerrou-se às 12:15, e eu, Maria Clara Gonçalves Madureira, Secretária da Pós-graduação, 94 

1avrei a presente ata que deverá ser lida, aprovada e posteriormente assinada por todos os 95 

participantes. Montes Claros, 10 de agosto de 2020. 96 




