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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2020

Às 15:00 horas do dia 09 de outubro de 2020 foi realizada a 8ª Reunião do Colegiado do Programa de
Pós-graduação em Produção Vegetal do ICA/UFMG, em formato não presencial (online), sob a
Presidência da Professora Sílvia Nietsche. Par ciparam da Reunião os Professores Alcinei Mis co
Azevedo (Subcoordenador), Luiz Arnaldo Fernandes e Flaviano Oliveira Silvério. A Profª Sílvia deu as
boas-vindas aos Profs Alcinei e Flaviano deixando a palavra livre, inclusive para o Prof. Luiz Arnaldo
que deixou a Subcoordenação, passando a atuar como membro do Colegiado. O Prof. Alcinei
agradeceu e manifestou sua vontade em poder colaborar na subcoordenação e espera poder
contribuir com o Programa. O Prof. Flaviano agradeceu, disse que se sente mo vado e colocou seu
nome à disposição para colaborar com o PPGPV. O Prof. Luiz Arnaldo fez um breve relato desde
quando iniciou sua par cipação no então Mestrado em 2013 e, 2014 começou o projeto do doutorado
até ser aprovado em 2016 e, de quanto foi di cil esta jornada até chegar ao formato em que se
encontra. A profª Sílvia falou da importância dessa jornada de 4 anos que se inicia para desenvolver
um projeto para o próximo quadriênio e que se sente mo vada e precisará da colaboração de todos,
principalmente do Prof. Luiz Arnaldo que já tem experiência de longa data. Informes: 1.1) Edital da
Capes - A Professora Sílvia explicou que a Capes abriu Edital de bolsa de doutorado e pós-doutorado e
que se trata de uma bolsa por Estado e, como não deu tempo trazer o assunto para discu r no
Colegiado, desenvolveu o projeto com o Prof. Alcinei e já o submeteu. 1.2) Edital CNPq com oferta de
bolsa para alunos do Mestrado e Doutorado – A Profª Sílvia informou que o Prof. Luiz Arnaldo
preencheu os formulários e trabalhou na proposta e que já foi subme do projeto junto ao CNPq. Foi
discu da a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 7ª Reunião – O Colegiado analisou e aprovou a
Ata da 7ª Ata Reunião do Colegiado. 2) Representação discente no Colegiado – Foi subme do à
apreciação do Colegiado o O cio do Diretório Acadêmico/ICA com indicação de representante
discente no Colegiado. O Colegiado analisou o O cio, homologando a indicação dos Discentes Sérgio
Antônio Félix Júnior/Mestrado (Titular) e Afrânio Adailton Araújo/Mestrado (Suplente). 3) Aprovação
das solicitações de defesa de dissertação de Ernesto Filipe Lopes e Cris ane Gonçalves e
homologação das defesas de dissertações e teses:  O Colegiado analisou e aprovou a solicitação de
defesa de dissertação de Ernesto Filipe Lopes/Orientador: Prof. Junio Cota Silva e Cris ane
Gonçalves/Orientadora: Profª Sílvia Nietsche e homologou as solicitações de defesa de Mestrado de:
Bryonn Mascarenhas Azevedo/Orientador: Prof. Ernane Ronie Mar ns/Defesa: 22/09/2020;
Matheus Sales Nogueira e Silva/Orientador: Prof. Leonardo David Tuffi Santos/Defesa: 06/03/2020;
Fernanda Vieira de Oliveira/Orientador: Prof. Regynaldo Arruda Sampaio/Defesa: 18/08/2020 e de
Doutorado: Mauro Franco Castro Mota/Orientador: Prof. Luiz Arnaldo Fernandes/Defesa:
30/06/2020; Nermy Ribeiro Valadares/Orientador: Prof. Alcinei Mis co Azevedo/Defesa: 10/07/2020;
Juliana Mar ns Ribeiro/Orientadora: Profª Leidivan Almeida Frazão/Defesa: 31/07/2020; Ane
Patrícia Cacique/Orientador: Prof. Flaviano Oliveira Silvério/Defesa: 18/09/2020; Luan Mateus Silva
Donato/Orientador: Prof. Leonardo David Tuffi Santos/Defesa: 29/09/2020 e Mª Clara Oliveira
Durães/Orientador: Prof. Regynaldo Arruda Sampaio/Defesa: 14/10/2020. 4)  Prorrogação do prazo
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de entrega de Tese da acadêmica Juliana Mar ns Ribeiro por mais 30 dias: O Colegiado analisou e
aprovou a prorrogação de prazo para entrega da documentação final de tese da Discente Juliana
Mar ns Ribeiro/Orientadora: Profª Leidivan Almeida Frazão, tendo como prazo final até 31/10/2020.
5) Aprovação do projeto de Pesquisa de Luiz Henrique Silva Vieira/Orientador: Prof. Flaviano
Oliveira Silvério; discussão do processo de avaliação e proposição do armazenamento no formato
digital do projeto: A Profª Sílvia passou a palavra para o Prof. Flaviano, que fez um breve relato sobre
o projeto. O Colegiado analisou e aprovou o projeto, sem ressalvas. A Professora Sílvia explicou ao
Colegiado sobre o atual procedimento para entrega dos projetos na versão impressa e da
possibilidade de mudar para a entrega somente na versão digital (pdf). O Colegiado discu u e
aprovou a proposta da Profª Sílvia de entrega do projeto de pesquisa somente na versão digital e o
formulário do NAPq na versão impressa, devendo ser tomadas todas as providências para divulgação
da decisão do Colegiado. 6) Solicitação de adiamento de exame de qualificação de Guilherme
Brandão Santos/Orientador: Prof. Cândido Alves da Costa: O Colegiado analisou e aprovou o
adiamento do exame de qualificação de Guilherme Brandão Santos, tendo como prazo máximo até
06/11/2020. 7) Discussão das solicitações dos professores Regynaldo Arruda Sampaio e Leonardo
Monteiro Ribeiro referente a oferta das disciplinas no segundo semestre/2020: O Colegiado
analisou as solicitações dos Profs. Regynaldo Arruda Sampaio e Leonardo Monteiro Ribeiro e aprovou
que os referidos docentes não ofertem disciplinas no próximo período, conforme solicitado e
jus ficado pelos referidos Docentes. 8) Discussão das disciplinas de Seminário I e II: A Profª Sílvia
explicou ao Colegiado que o Prof. Paulo Sérgio Nascimento Lopes informou que não assumirá as
Disciplinas Seminários I e II no próximo semestre. O Colegiado discu u amplamente o assunto e
decidiu que o Prof. Regynaldo Arruda Sampaio deverá ser consultado sobre a possibilidade de assumir
as Disciplinas citadas no próximo semestre. 9) Norma zação de prazo mínimo para solicitação de
declarações junto a secretaria para fins de progressão na carreira do magistério: A Profª Sílvia
explicou sobre a demanda da Secretaria da Pós-Graduação da necessidade de es pular prazos no
atendimento de solicitações de declarações junto à Secretaria para fins de progressão na carreira de
magistério. O Colegiado discu u amplamente a solicitação e decidiu que as solicitações de
documentos junto à Secretaria deverão ser feitas com prazo mínimo de até 15 dias úteis, devendo
serem tomadas as providências para divulgar a decisão do Colegiado. 10) Curso EAD Biominas
Academy de empreendedorismo cien fico: A Profª Sílvia explicou a importância do Curso para os
discentes. Explicou, também que o Curso é realizado em quatro módulos e que a par r de 10 alunos,
ficará a um custo médio de R$ 385,00 por indivíduo. O Colegiado discu u amplamente o assunto,
decidindo que deverá ser enviado e-mail para os docentes divulgando o Curso e solicitando que se
manifestem caso tenham interesse em par ciparem do Curso. 1 1 )  Recursos PROAP segunda
parcela: O Colegiado discu u amplamente o assunto, decidindo que deverá enviar para o Setor
responsável, solicitação para transformar o recurso de pessoa jurídica e de material de consumo em
auxílio-estudante. 12) Planejamento Estratégico do programa: A Profª Sílvia explicou ao Colegiado
que recebeu a indicação de Nívea Alves de Almeida/Coordenadora de Planejamento e
Infraestrutura/ICA que tem experiência em planejamento estratégico e que poderá dar consultoria ao
PPGPV sem custos e que esta já manifestou interesse em colaborar. O Colegiado discu u amplamente
o assunto aprovando uma comissão com no máximo oito membros sendo: Coordenação e
Subcoordenação do PPGPV, 04 docentes (01 de cada linha de pesquisa), 01 técnico-administra vo e 01
discente. 13) Credenciamento e descredenciamento de docentes: O Colegiado discu u sobre o
credenciamento e descredenciamento de docentes e decidiu que deverá ser realizada uma consulta
aos docentes sobre o interesse desses em permanecer no Programa e na abertura de edital para o
credenciamento de docentes junto ao PPGPV. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-
se às 17:10, e eu, Maria Clara Gonçalves Madureira, Secretária da Pós-graduação, lavrei a presente
ata que deverá ser lida, aprovada e posteriormente assinada por todos os par cipantes. Montes
Claros, 09 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
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06/01/2021, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Arnaldo Fernandes, Membro de comissão, em
07/01/2021, às 07:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Alcinei Mistico Azevedo, Professor do Magistério
Superior, em 07/01/2021, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Flaviano Oliveira Silverio, Professor do Magistério
Superior, em 13/01/2021, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Clara Goncalves Madureira, Auxiliar em
Administração, em 13/01/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0505326 e o código CRC 540F2AB8.

Referência: Processo nº 23072.200568/2021-13 SEI nº 0505326
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