
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2021

Às 14:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2021 foi realizada a 1ª Reunião do Colegiado do Programa
de Pós-graduação em Produção Vegetal (PPGPV) 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, Cândido Alves da Costa e os
Representantes Discente Afrânio Adailton Araújo e Sérgio Antônio Félix Júnior. A Profª Sílvia deu as
boas-vindas a todos pela par cipação na primeira Reunião do ano e explicou que, conforme acordado
com os Membros do Colegiado, não houve Reunião em janeiro porque foi dado prioridade ao
andamento das discussões sobre o Planejamento Estratégico do Programa. Esclareceu que as
aprovações “ad referendum” do Colegiado foram feitas após consulta aos Membros do Colegiado. Foi
discutida a seguinte pauta: 1) Apreciação da Ata da 10ª Reunião do Colegiado de 2020: O Colegiado
analisou e aprovou a Ata da 10ª Reunião do Colegiado. 2) Homologação de documentos aprovados
“ad referendum”: 2.1) Solicitação de defesa de dissertação de Mestrado: Rayane Aguiar Alves
(Orientador: Prof. Alcinei Mis co Azevedo/Defesa: 24/02/2021). O Colegiado homolou a aprovação
“ad referendum” do Colegiado da solicitação de defesa de dissertação de Rayane Aguiar Alves. 2.2)
Solicitações de defesas de Teses de Doutorado: William Gleidson Alves Torres (aprovado “ad
referendum” em 06/01/2021/Orientador: Prof. Luiz Arnaldo Fernandes/Defesa: 29/01/2021); Mª
Nilfa de Almeida Neta (aprovado “ad referendum” em 26/01/2021/Orientador: Prof. Rodinei
Facco Pegoraro/Defesa: 26/02/2021); Bruna Béssel Almeida Porto Nogueira (aprovado “ad
referendum”/Orientadora: Profª Silvia Nietsche/Defesa: 26/02/2021). O Colegiado homologou as
aprovações “ad referendum” do Colegiado das solicitações de defesa de Tese de William Gleidson
Alves Torres, Maria Nilfa de Almeida Neta e Bruna Béssel Almeida Porto Nogueira.  2.3) Solicitações
de Exame Qualificação: Ana Clara Gonçalves Fernandes (aprovado “ad referendum” pelo Decano
Prof. Luiz Arnaldo Fernandes em 26/01/2021/Orientador: Prof. Alcinei Mis co Azevedo/Exame:
23/ 02/ 2021) ; Érika Manuela Gonçalves Lopes (aprovado “ad referendum” em
20/12/2020/Orientador: Prof. Luiz Arnaldo Fernandes/Exame: 29/01/2021); Patrícia Nery Silva
Souza (aprovado “ad referendum” em 27/01/2021/Orientador: Prof. Paulo Sérgio Nascimento
Lopes/Exame: 25/02/2021). O Colegiado homologou as solicitações de Exame de Qualificação
aprovados “ad referendum” do Colegiado de Ana Clara Gonçalves Fernandes,  Érika Manuela
Gonçalves Lopes e Patrícia Nery Silva Souza.  2.4) Solicitações de prorrogação de defesas de
dissertação e prorrogações de bolsas: Mestrado - Matheus Almeida Alves (Orientadora: Profª
Leidivan Almeida Frazão) - Aprovados “ad referendum” em 15/01/2021 com prazo máximo para
defesa até 30/04/2021 e, a solicitação de prorrogação de bolsa por 02 meses, conforme solicitado;
Deborah Cris na Dias Campos (Orientadora: Profª Sílvia Nietsche) - Aprovado “ad referendum”
pelo Prof. Alcinei Mis co Azevedo em 29/01/2021 com prazo máximo para defesa por até 3
meses, conforme solicitado; Dandara Mª Clara do Rosário Barbosa (Orientador: Prof. Cândido
Alves da Costa) - Aprovados “ad referendum” em 1º/02/2021 a solicitação de prorrogação com
prazo máximo para defesa até 31/05/2021 e solicitação de transferência da bolsa da acadêmica
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Erica Lima Araújo para a referida Discente Dandara e, implementação por mais 02 meses até abril
2021; Wesley Silveira Marcelo Soares Grando (Orientador: Flaviano Oliveira Silvério) – Aprovado
“ad referendum” as solicitações de prazo para defesa com prazo máximo até 30/09/2021 e  de
prorrogação de bolsa com prazo até agosto/2021, conforme solicitado; Jonas Pereira Pontes
(Orientador: Regynaldo Arruda Sampaio) - Aprovado “ad referendum” a solicitação de
prorrogação de bolsa com prazo até 30/04/2021, conforme solicitado; Afrânio Adailton Araújo
(Orientador: Prof. Junio Cota Silva) - Aprovado “ad referendum” a solicitação de prorrogação de
bolsa com prazo até 30/04/2021, conforme solicitado; Maria Gabriela Alves Souza (Orientador:
Prof. Junio Cota Silva) - Aprovado “ad referendum” a solicitação de prorrogação de bolsa com
prazo até 30/04/2021, conforme solicitado, com a transferência da bolsa de Rayane Aguiar Alves
para a referida Discente Mª Gabriela. O Colegiado homologou as solicitações de defesa de
dissertação aprovadas “ad referendum” do Colegiado da seguinte forma: Matheus Almeida Alves -
prazo máximo para defesa até 30/04/2021 e prorrogação da bolsa por mais 02 meses (março e abril);
Deborah Cris na Dias Campos - prazo máximo para defesa até 3 meses; Dandara Mª Clara do
Rosário Barbosa - prorrogação com prazo máximo para defesa até 31/05/2021 e transferência da
bolsa da acadêmica Érica Lima Araújo (possui vínculo emprega cio) e implementação por mais 02
meses, até abril 2021 para a referida Discente Dandara; Wesley Silveira Marcelo Soares Grando –
prazo máximo para defesa com até 30/09/2021 e  prorrogação da bolsa com prazo até agosto/2021;
Jonas Pereira Pontes - prorrogação da bolsa com prazo até 30/04/2021; Afrânio Adailton Araújo -
prorrogação da bolsa com prazo até 30/04/2021; Maria Gabriela Alves Souza - prorrogação da bolsa
com prazo até 30/04/2021, com transferência da bolsa de Rayane Aguiar Alves (após a defesa de
dissertação que está agendada para 24/02/2021) para a referida Discente Mª Gabriela. 2.5)
Solicitação de prorrogação de Exame de Qualificação e defesa de tese: Doutorado - João Ba sta
de Campos Menezes (Orientador: Prof. Cândido Alves da Costa) – Aprovada “ad referendum” a
solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação para até 31/12/2021 e prazo
para defesa de tese para até 31/03/2022. O Colegiado homologou a aprovação “ad referendum” do
Colegiado da solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação, tendo como prazo
máximo para o Exame até 31/12/2021 e defesa de tese prazo máximo para até 31/03/2022. 2.6)
Solicitação de prorrogação de entrega da documentação final de defesa: Doutorado - Mª Clara
Oliveira Durães (Orientador: Prof. Regynaldo Arruda Sampaio) - Aprovada “ad referendum” em
05/01/2021 com prazo máximo para entrega até 14/02/2021; Fabíola Mendes Braga (Orientador:
Prof. Regynaldo Arruda Sampaio - Aprovada “ad referendum” em 16/02/2021 com prazo máximo
para entrega até 30/06/2021; Mestrado - Ernesto Filipe Lopes (Orientador: Prof. Junio Cota Silva)
- Aprovada “ad referendum” em 25/12/2020 com prazo máximo para entrega até 15/01/2021.  O
Colegiado homologou a aprovação “ad referendum” do Colegiado de prorrogação de entrega da
documentação final de tese: Doutorado - Mª Clara Oliveira Durães - prazo máximo para entrega até
14/02/2021; Fabíola Mendes Bragado - prazo máximo para entrega até 30/06/2021; Mestrado -
Ernesto Filipe Lopes - prazo máximo para entrega até 15/01/2021. 3) Solicitação de
Descredenciamento do Programa: Professor Leonardo Monteiro Ribeiro. A Profª Sílvia explicou
que o Prof. Leonardo Monteiro solicitou o descredenciamento do Programa devido ao acúmulo de
encargos e recursos escassos, destacou que o referido Prof. Leonardo trabalha em parceria com o
Prof. Paulo Sérgio Nascimento Lopes e, que, possuem 02 orientandos que estão finalizando e 02
orientandos que o Prof. Paulo Sérgio irá assumir. O Colegiado analisou a decisão do Prof. Leonardo,
agradeceu a contribuição que o Prof. Leonardo Monteiro deu ao Programa e acatou a decisão. 4)
Distribuição das disciplinas: Metodologia Cien fica e Seminários I e II. O Colegiado discu u
amplamente sobre os encargos das Disciplinas Metodologia Científica, que era ministrada pelo Prof.
Leonardo Monteiro Ribeiro e que, com o seu descredenciamento do PPGPV se encontra em vacância e
Seminários I e II, que era ministrada pelo Prof. Regynaldo Arruda Sampaio decidindo pelo seguinte: A
Disciplina “Metodologia Cien fica” passará a ser ministrada pelo Prof. Thiago Gomes dos Santos Braz
e, a Disciplina “Seminários I e II”, a Profª Sílvia conversará com Professores do Programa para
verificar a possibilidade de quem poderá assumir os encargos da referida Disciplina. 5) Resultado do
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edital de Seleção 2021-I. A Profª Sílvia passou a palavra para o Prof. Alcinei que apresentou planilha
com proposta de distribuição de Discentes aprovados no Processo Sele vo 2021/I para os Professores
orientadores buscando equilíbrio entre o número de Discente orientando para cada Professor
orientador. O Colegiado analisou a proposta e decidiu que a Profª Sílvia deverá enviar a planilha para
os Docentes do PPGPV para que se manifestem. 6 ) Discussão do prazo para entrega do material
para o Exame de Qualificação: Proposta: modificar de 30 para 15 dias. O Colegiado discu u
amplamente o assunto decidindo que, o prazo para entrega do material para a Banca passará de 30
dias para 15 dias e, que, o prazo para entrega do o cio de solicitação de Exame de Qualificação
permanecerá de 30 dias de antecedência. 7) Discussão da norma de entrega da tese: “Comprovante
de envio de dois ar gos para periódicos com classificação de no mínimo B1 no Qualis da área de
Ciências Agrárias I. O Colegiado discu u amplamente o assunto, ouvindo todas as sugestões e
decidindo que a Profª Sílvia irá elaborar uma proposta de entrega de tese e encaminhar para os
membros do Colegiado. 8 ) Recomposição da Comissão de Seleção: descredenciamento dos
Docentes Junio Cota Silva e Leonardo Monteiro Ribeiro. O Colegiado discu u sobre a nova
composição da comissão de seleção após o descredenciamento dos Docentes Junio Cota e Leonardo
Monteiro decidindo que: Os Professores Alcinei Mis co Azevedo e Gustavo Leal Teixeira permanecem
como suplentes e, que, a Profª Sílvia fará consulta e/ou convite cole vo aos Docentes do PPGPV para
verificar o interesse em comporem a comissão de Seleção.  9) Discussão da mudança de descrição
no histórico dos acadêmicos das disciplinas de Tópicos Especiais. O Colegiado discu u sobre as
Disciplinas ofertadas excepcionalmente como Tópicos Especiais e o porquê de não constar o nome da
disciplina ofertada, juntamente com o termo tópico especial. O Colegiado decidiu que deverá ser
verificado com o Servidor responsável pelo lançamento das Disciplinas no Sistema Acadêmico qual o
mo vo de não estar constando o nome da disciplina e solicitar a inclusão do nome da disciplina
juntamente com o termo tópico especial. 10) Proposta de criação de um Grupo de Estudos para
desenvolver a vidades e dar suporte às ações do programa: realização de eventos, ministrar
cursos, ações nas redes sociais. O Colegiado discu u todas as sugestões propostas pelos membros e
decidiu que deverá ser ampliado o leque de ofertas de disciplinas, buscando mais interação com a
UFMG-BH, par cipação da CTIT (Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica) por meio
de palestras ligadas às Disciplinas Seminários I e II, ficando a Profª Sílvia responsável por buscar
parcerias para oferta de disciplinas e palestras junto à UFMG/BH e de elaborar proposta de oferta de
disciplina sobre empreendedorismo com professores convidados. A Profª Sílvia informou que já se
encontra em andamento um projeto de podcast que será feito pelos alunos e coordenado por ela e
pelo Prof. Alcinei M. Azevedo. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 16:45, 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, 12 de fevereiro
de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
25/03/2021, às 14:20, 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, Chefe, em 25/03/2021, às
14:30, 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 Candido Alves da Costa, Professor do Magistério
Superior, em 25/03/2021, às 15:31, 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 25/03/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Antonio Felix Júnior, Usuário Externo, em
26/03/2021, às 10:50, 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 Afrânio Adailton Araújo, Usuário Externo, em
26/03/2021, às 13:40, 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 Maria Clara Goncalves Madureira, Auxiliar em
Administração, em 29/03/2021, às 09:40, 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
0643103 e o código CRC E6110211.

Referência: Processo nº 23072.216046/2021-33 SEI nº 0643103
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