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ATA DA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2021.

Às 14:00 horas do dia 19 de março de 2021 foi realizada a 2ª 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, Flaviano Oliveira Silvério e o Representante
Discente Sérgio Antônio Félix Júnior. Foi discu da a seguinte pauta: 1 ) Apreciação da Ata da 1ª
Reunião do Colegiado de 2021: O Colegiado analisou e aprovou a Ata da 1ª Reunião do
Colegiado/2021. 2) Homologação de documentos aprovados “ad referendum”. 2.1) Solicitação de
defesa de tese/Doutorado: Rodrigo Eduardo Barros (aprovada “ad referendum” do Colegiado a
definição da banca e solicitação de defesa/Orientador: Prof. Leonardo David Tuffi Santos/Defesa:
25/02/2021); Josiane Cordeiro dos Santos (aprovada “ad referendum” do Colegiado a definição da
banca e defesa em 04/03/2021/Orientador: Prof. Delacyr da Silva Brandão Júnior/Defesa:
30/03/2021). O Colegiado homologou as solicitações aprovadas ‘ad referendum” do Colegiado,
conforme apresentadas: Doutorado - Rodrigo Eduardo Barros e Josiane Cordeiro dos Santos –
definição da Banca e defesa de tese.  2.2) Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação:
Eliana Fernandes Souza/Mestrado (Orientador: Prof. Ernane Ronie Mar ns) - Aprovado “ad
referendum” em 25/02/2021 com prazo máximo para defesa por até 60 dias. O Colegiado
homologou a solicitação de prorrogação de defesa de dissertação aprovada ‘ad referendum” do
Colegiado com prazo máximo para defesa por até 60 dias. 2.3) Solicitação de prorrogação de
entrega da documentação final de defesa: Mestrado – Karoline Paulino Costa (Orientador: Prof.
Ernane Ronie Mar ns) - aprovada “ad referendum” em 19/02/2021 com prazo máximo para
entrega até 21/03/2021; Doutorado - Márcio Neves Rodrigues (Orientador: Prof. Rodinei Facco
Pegoraro) - Aprovada “ad referendum” em 17/02/2021 com prazo máximo para entrega até 30
dias. O Colegiado homologou as solicitações aprovadas ‘ad referendum” do Colegiado, conforme
apresentadas: Karoline Paulino Costa/Mestrado - com prazo máximo para entrega até 21/03/2021 e,
Márcio Neves Rodrigues/Doutorado - com prazo máximo para entrega por até 30 dias. 3) Solicitação
de prorrogação de entrega da documentação final de defesa: Doutorado - Mª Clara Oliveira
Durães (Orientador: Prof. Regynaldo Arruda Sampaio) com prazo máximo para entrega até
31/05/2021. O Colegiado analisou a solicitação apresentada pelo Prof. Regynaldo e aprovou a
solicitação de entrega da documentação final de tese, com prazo máximo até 31/05/2021. 4)
Solicitação de licença-gestante e prorrogação de bolsa de Claudiana Barbosa dos Santos. O
Colegiado analisou e aprovou a solicitação de licença-gestante e prorrogação de bolsa por até 120
dias. 5) Wengler Mateus Garcia – Candidato aprovado no Doutorado no Processo Sele vo 2021/1
relata dificuldade de acesso à internet e energia elétrica instável. O Colegiado discu u
amplamente o assunto decidindo por recomendar que o aluno se matricule e, caso não consiga
acompanhar as aulas remotas, faça a solicitação de trancamento da matrícula. 6) Nicolle de Oliveira
Soares - Solicitação de matrícula no Doutorado antes da defesa no Mestrado em Produção
Animal/ICA. A Profª Sílvia esclareceu que Nicolle de Oliveira é aluna do Mestrado em Produção
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Animal/ICA, tendo sido aprovada no Doutorado e, que, solicita matrícula no Doutorado antes da
defesa no referido Mestrado. O Colegiado analisou a solicitação, decidindo que, deverá ser
apresentada, junto com a documentação da matrícula, declaração de previsão de defesa assinada
pela Coordenação do Mestrado em Produção Animal e, alertar à candidata aprovada, que não pode
haver duplicidade de matrícula, devendo se atentar ao prazo final para matrícula. 7) Apreciação do
Projeto Planejamento Estratégico do PPG em Produção Vegetal. A Profª Sílvia apresentou a versão
final do Projeto esclarecendo que não é um projeto está co devendo ser atualizado a cada dois anos,
deixando em aberto para sugestões, alterações e informando que, após aprovado pelo Colegiado, será
disponibilizado na página web do Programa.  Os Membros do Colegiado analisaram a versão final do
Projeto Planejamento Estratégico, parabenizaram a equipe pelo trabalho e aprovou a versão final do
Projeto. 8) Apresentação da avaliação de egresssos 2020. A Profª Sílvia passou a palavra para o Prof.
Alcinei para apresentação do levantamento realizado junto aos egressos. O Prof. Alcinei informou
que, pela pesquisa realizada, a maioria fez doutorado na UFMG; se encontram no interior de MG; tem
como área de atuação o ensino e a pesquisa; que o aluno se sente mo vado a fazer o doutorado após
o término do mestrado. O Colegiado analisou e discu u amplamente sugerindo que viabilize um
mecanismo para que o discente/egresso responda pesquisa antes de receber o diploma. 9) Discussão
sobre a abertura do Edital de Seleção 2021/2 e redução de oferta de vagas: número de vagas
para o ano de 2021: Mestrado – ofertadas 32, ocupadas 11 e remanescentes 22 / Doutorado –
ofertadas 21, ocupadas 14 mais 01 para discente estrangeiro somando 14 ocupadas e
remanescentes 06. O Colegiado discu u amplamente o assunto aprovando que: - deverá ser
verificado junto à Pró-Reitoria de Pós-graduação a possibilidade de reduzir o número de vagas a
serem ofertadas, principalmente diante da atual situação da pandemia do COVID-19, sem prejudicar
a qualidade do Programa e buscando melhorar os indicadores de avaliação do quadriênio; - não
deverá ser realizado processo sele vo para 2021/2; - recomposição da Comissão de seleção devendo
ser verificada a possibilidade de ampliação de atuação da Comissão para conseguir dar um maior
suporte junto ao Programa. 10) Encaminhamento dos orientandos dos Docentes Junio Cota Silva,
Delacyr da Silva Brandão Júnior, Regynaldo Arruda Sampaio e Leonardo Ribeiro Monteiro: A Profª
Sílvia passou a palavra para o Prof. Alcinei para apresentação da planilha com Professores e seus
orientandos. O Prof. Alcinei informou que, a maioria dos Docentes do Programa se encontram no
limite ou sobrecarregados com orientandos. Esclareceu que o remanejamento dos orientandos para
outros Orientadores já foi solucionado, faltando somente os Discentes Sandro Braga Soares e
Hamilton dos Reis Sales. O Colegiado analisou e discu u amplamente sobre a sobrecarga de
orientandos para cada orientador, sobre a possibilidade de implantação de processo sele vo com
fluxo con nuo. O Prof. Flaviano Oliveira se dispôs a conversar com o Discente Sandro sobre os
projetos que estão sendo desenvolvidos por sua equipe e propôs verificar se existe possibilidade de
orientar o referido Discente. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 16:40, e eu,
Maria Clara Gonçalves Madureira, Secretária da Pós-graduação, 1avrei a presente ata que deverá ser
lida, aprovada e posteriormente assinada por todos os par cipantes. Montes Claros, 19 de março de
2021.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Arnaldo Fernandes, Servidor(a), em 27/07/2021,
às 11:13, 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 Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
27/07/2021, às 11:17, 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 27/07/2021, às 14:59, 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
28/07/2021, às 16:22, 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 29/07/2021, às 13:49, 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
0858306 e o código CRC AF626876.

Referência: Processo nº 23072.238086/2021-36 SEI nº 0858306
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