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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2021

Às 10:00 horas do dia 1º de outubro de 2021 foi realizada a 6ª Reunião do Colegiado do Programa de
Pós-graduação em Produção Vegetal (PPGPV) do ICA/UFMG, em formato não presencial (online), sob
a Presidência do Professor Alcinei Mis co Azevedo. Par ciparam da Reunião os Professores Cândido
Alves da Costa e Prof. Rodinei Facco Pegoraro. O Prof. Alcinei iniciou a pauta da Reunião, tratando-se
dos seguintes assuntos: 1- Ata da 5ª Reunião de 2021 do Colegiado/PPGPV: Colocada em votação, o
Colegiado aprovou a Ata da 5ª Reunião de 2021 do Colegiado. 2- Homologação de documentos
aprovados “ad referendum” do Colegiado: Solicitação de prorrogação de prazo para entrega da
documentação final de defesa: Doutorado - Laudinéia de Jesus Ma as Ventura/Orientador: Prof.
Leonardo Monteiro Ribeiro/Prorrogado com prazo até 06/11/2021.O Colegiado homologou a
solicitação de prorrogação de prazo para entrega da documentação final de defesa de Laudinéia de
Jesus Ma as Ventura, aprovada “ad referendum”, com prazo até 06/11/2021.  Solicitação de
aproveitamento de créditos:Doutorado - Marcelo Augusto Vieira Santos/Orientador: Carlos
Juliano Brant Albuquerque/Total de créditos aproveitados: 08/Disciplinas aproveitadas: Planejamento
e Análise de Experimentos - 04 créditos/Nota A (equivalente a Esta s ca Experimental); Fisiologia
Vegetal - 04 créditos/Nota B; Recursos computacionais em esta s ca e experimentação – 04
créditos/Nota A e; Biotecnologia aplicada produção vegetal – 04 créditos/Nota A. Matheus Almeida
Alves/Orientador: Prof. Thiago/Total de créditos aproveitados: 14/Esta s ca Experimental – 04
créditos/Nota A; Agricultura de baixa emissão de carbono - 03 créditos/Nota B; Matéria orgânica do
solo - 04 créditos/Nota B; Metodologia cien fica - 03 créditos/Nota A e; Dispensado de cursar a
Disciplina Inglês instrumental - 03 créditos/Nota A. O Colegiado homologou, conforme descritas
acima, as solicitações de aproveitamento de créditos, aprovadas “ad referendum”, dos Discentes
Marcelo Augusto Vieira Santos e Matheus Almeida Alves. Solicitação de prorrogação prazo para
defesa de tese - Valéria de Oliveira Pinto/Orientador: Prof. Paulo Sérgio Nascimento
Lopes/Prorrogado com prazo até 22/10/2021.O Colegiado homologou a solicitação de prorrogação de
prazo para defesa de tese de Valéria de Oliveira Pinto, aprovada “ad referendum”, com prazo até
22/10/2021.3- Solicitação de prorrogação prazo para defesa dissertação - Dandara Maria Clara do
Rosário Barbosa/Orientador: Prof. Cândido Alves da Costa/Solicita prorrogação com prazo até
30/12/2021. Após o Prof. Cândido fazer um breve relato sobre a situação da Discente Dandara Mª
Clara, o Colegiado analisou e deferiu a prorrogação de prazo para defesa de dissertação com prazo
até 30/12/2021.4 - Solicitação de prorrogação prazo para entrega da documentação final de
defesa de dissertação - Eliana Fernandes Souza/Orientador: Prof. Ernane Ronie Mar ns/Solicitação
com prazo até 04/10/2021. Após análise da solicitação, o Colegiado deferiu a prorrogação de prazo
para entrega da documentação final de defesa de dissertação com prazo até 04/10/2021. 5-
Solicitação de aproveitamento de créditos/Doutorado - Karla Sabrina Magalhães/Orientador:
Rodinei Facco Pegoraro/Total de créditos solicitados para aproveitamento: 14/Análise esta s ca de
dados – 04 créditos/Nota: 9,3/Biologia celular e molecular – 04 créditos/Nota: 10/Estágio docência –
04 créditos/Nota: 10/Pesquisa I – 02 créditos/Nota: 9,0/Dispensa de cursar a Disciplina Inglês
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instrumental - 03 créditos. O Colegiado analisou e debateu sobre o solicitado pela Discente,
indeferindo a solicitação por não atender ao es pulado na Resolução nº 003/2018 em seu Ar go 3º e,
no caso das Disciplinas “Estágio Docência” e “Pesquisa”, além de ultrapassar o prazo de conclusão nos
úl mos cinco anos, não é permi do aproveitar créditos das referidas Disciplinas, conforme consta na
mesma Resolução em seu Ar go 4º. 6- Definição das Disciplinas a serem ofertadas em formato
presencial e/ou remoto: O Colegiado debateu amplamente sobre os possíveis formatos presencial,
remoto e hibrido (presencial e remoto) das disciplinas a serem ofertadas no próximo semestre
decidindo por padronizá-los acatando as demandas dos Docentes e seguindo os protocolos de
segurança referentes à Pandemia da COVID-19. O Colegiado decidiu, também, que, em situações em
que as disciplinas a serem ofertadas na modalidade presencial es verem com capacidade além do
permi do pelos protocolos de segurança, o Colegiado (acatando solicitação do Docente responsável
pela turma) irá interferir visando diminuir a quan dade de alunos nas turmas presenciais. 7-
Aprovação da resolução sobre a Banca do processo sele vo: O Prof. Alcinei apresentou ao
Colegiado a proposta da nova Resolução sobre a Banca de processo sele vo que prevê a inclusão do
item “Discu r e propor critérios para o processo de seleção de candidatos”. O Colegiado analisou e
aprovou a proposta da nova Resolução. Os Profs. Cândido e Rodinei se despediram do Colegiado
agradecendo pelo período em que atuaram como Membros. O Prof. Alcinei agradeceu a par cipação
dos Profs. Cândido e Rodinei como Membros do Colegiado e que con nua contando com a
par cipação dos referidos Docentes no PPGPV. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-
se às 10:55, 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, 1º de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Candido Alves da Costa, Professor do Magistério
Superior, em 08/12/2021, às 16:32, 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 Rodinei Facco Pegoraro, Professor do Magistério
Superior, em 08/12/2021, às 17:28, 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 09/12/2021, às 08:58, 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
1135874 e o código CRC 0D84A3B6.

Referência: Processo nº 23072.263112/2021-64 SEI nº 1135874
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