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INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO
VEGETAL DE 2021.

Às 14:00 horas do dia 26 de novembro de 2021 foi realizada a 7ª Reunião do Colegiado do Programa
de Pós-graduação em Produção Vegetal (PPGPV) do ICA/UFMG, em formato presencial, sob a
Presidência da Professora Sílvia Nietsche. Par ciparam da Reunião os Professores Alcinei Mis co
Azevedo, Fernando da Silva Rocha e Luiz Arnaldo Fernandes. A Profª Sílvia deu as boas-vindas ao Prof.
Fernando Rocha que está iniciando como Membro do Colegiado e ao Prof. Luiz Arnaldo, pelo retorno
como Suplente. A Profª Sílvia iniciou a pauta da Reunião, tratando-se dos seguintes assuntos: 1- Ata da
6ª Reunião do Colegiado de 2021/PPGPV: Colocada em votação, o Colegiado aprovou a Ata da 6ª
Reunião do Colegiado de 2021. 2- Homologação de documentos aprovados “ad referendum” do
Colegiado: Solicitação de prorrogação de prazo para entrega da documentação final de defesa:
Doutorado – Deborah Cris na Dias Campos/Orientadora: Profª Sílvia Nietsche. Thaíse Ohana
Moura Fernandes/Orientador: Prof. Ernane Ronie Mar ns/Prorrogado com prazo até 08/01/2021. O
Colegiado homologou as solicitações de prorrogação de prazo para entrega da documentação final de
defesa de Deborah Cris na Dias Campos, aprovada “ad referendum”, conforme solicitado e de Thaíse
Ohana Moura Fernandes com prazo até 08/01/2021. Solicitação de prorrogação prazo para defesa
de tese - Valéria de Oliveira Pinto/Orientador: Prof. Paulo Sérgio Nascimento Lopes/Prorrogado
com prazo até 10/12/2021. O Colegiado homologou a solicitação de prorrogação de prazo para
defesa de tese de Valéria de Oliveira Pinto, aprovada “ad referendum” do Colegiado, com prazo até
10/12/2021. Solicitação de dispensa de cursar Inglês no Doutorado: Luciano Ferreira de Sousa. O
Colegiado homologou a solicitação de dispensa de cursar Inglês, aprovada “ad referendum” do
Colegiado. Solicitação de aproveitamento de créditos: Emanuell Medeiros Vieira/Orientador:
Thiago Gomes dos Santos Braz/Total de créditos aproveitados: 15/Disciplinas aproveitadas: Análise e
Avaliação de Alimentos – 04 créditos/Conceito A/nota 90,0; Sistemas de Produção e Melhoramento de
Cereais para Forragem – 03 créditos/Conceito A/Nota 90,0; Tecnologia de Conservação de Forragem
para o semiárido – 04 créditos/Conceito B/Nota 81,0; Bioquímica aplicada a zootecnia/04
créditos/Conceito A/Nota 90,0. O Colegiado homologou a solicitação de aproveitamento de créditos
de Emanuell Medeiros Vieira, aprovado “ad referendum” do Colegiado.  Análise Projeto de tese:
Nicolle de Oliveira Soares/Orientador: Prof. Leonardo David Tuffi Santos/Título: Tithoniadiversifolia
uma planta invasora de biomas do Estado de Minas Gerais: potencial reprodu vo, aspectos
compe vos e adaptação ecofisiológica/Aprovado “ad referendum” em 15/10/2021. O Colegiado
homologou a aprovação do Projeto de tese de Nicolle de Oliveira Soares, aprovado “ad referendum”
do Colegiado. 3- Análise de Projeto: Dissertação - Wilton Junio dos Santos Jesus/Orientador:Prof.
Thiago Gomes dos Santos Braz/Título: Caracterização agronômica e definição de meta de manejo
para cul vares de capim-buffel; Lucas Tadeu Alves Carneiro/Orientador:Prof. Alcinei Mis co
Azevedo/Título: Mapeamento das áreas potenciais para cul vo do eucalipto na região do Alto
Jequi nhonha-M G; Kamila Daniele de Resende Ferreira/Orientador: Profª Leidivan Almeida
Frazão/Título: Bioindicadores de qualidade do solo e produ vidade do feijão-caupi após aplicação de
biochar/Obs.: subs tuição do projeto inicial apresentado em 2020, pois devido à pandemia da COVID
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19 não foi possível a condução do experimento proposto; Ana Clara dos Santos Duarte/Orientador:
Profª Leidivan Almeida Frazão/Título: Atributos biológicos do solo em sistemas integrados com
Cratyliaargentea no Cerrado mineiro; Gracielme Soares da Silva/Orientador: Fernando da Silva
Rocha/Título: Controle de Peronospora desctructor em fer lizante foliar COOPPERCRO; Cristiane
Gonçalves Souza/Orientador: Fernando da Silva Rocha/Título: E ologia e distribuição espacial da
morte súbita do coquinho azedo no Norte de Minas Gerais. Doutorado - Silvana Ferreira
Bicalho/Orientador: Prof. Flaviano Oliveira Silvério/Título: O mização e validação de métodos de
extração do Pyroxasulfone em matrizes ambientais e análise por HPLC-DAD; Wagner Fabian
Gonçalves Santos/Orientador: Prof. Cândido Alves da Costa/Título: Efeitos do estresse hídrico na
produção de grãos, e qualidade de sementes de grão-de-bico; Jaqueline de Cássia de
Oliveira/Orientador: Profª Leidivan Almeida Frazão/Título: Estoques de carbono e nitrogênio do solo
em sistemas silvipastoris em função das condições edafoclimá cas, arranjos e tempo de implantação.
Obs.: subs tuição do projeto inicial apresentado em 2020, pois devido à pandemia da COVID 19 não
foi possível a implementação dos experimentos previstos inicialmente; Geís Ferreira
Neves/Orientador: Prof. Paulo Sérgio Nascimento Lopes/Título: Hibridação e seleção precoce de
coquinho azedo (Butiacapitata); Adriene Matos dos Santos/Orientador: Prof. Paulo Sérgio
Nascimento Lopes/Título Aspectos anatômicos e fisiológicos da propagação pequizeiro (Caryocar
brasiliense) via estaquia de material juvenil; Felipe Muniz Gadelha Sales/Orientador: Prof. Paulo
Sérgio Nascimento Lopes/Título: Atributos biométricos, morfo-anatômicos e fisiológicos que
determinam muda de pequizeiro com comportamento superior no campo de plan o; César
Floren no Puma Vega/Orientador: Prof. Luiz Arnaldo Fernandes/Ocorrência de fungos micorrízicos
em canaviais adubados com biocarvão. O Colegiado analisou e aprovou os Projetos de dissertação dos
Discentes Wilton Junio dos Santos Jesus; Lucas Tadeu Alves Carneiro; Kamila Daniele de Resende
Ferreira; Ana Clara dos Santos Duarte; Gracielme Soares da Silva; Cris ane Gonçalves Souza;
Wagner Fabian Gonçalves Santos; Jaqueline de Cássia de Oliveira; Geís Ferreira Neves; Adriene
Matos dos Santos;  Felipe Muniz Gadelha Sales e; César Floren no Puma Veja. O Projeto de tese de
Silvana Ferreira Bicalho foi aprovado com a recomendação de incluir a palavra “herbicida” no tulo
antes da palavra “Pyroxasulfone”. O Colegiado recomendou reforçar que os projetos de dissertação e
tese devem ser entregues em até 30 (trinta) dias após a conclusão da Disciplina Seminários. 4-Análise
Plano de trabalho da Pós-doutoranda Cris na de Paula Santos Mar ns/Supervisor: Prof. Paulo
Sérgio Nascimento Lopes: O Colegiado analisou e aprovou o Plano de trabalho da Pós-doutoranda
Cris na de Paula Santos Mar ns. 5- Discussão sobre Seguro de vida contra acidentes para alunos
de pós-graduação: O Colegiado discu u amplamente sobre a necessidade dos alunos do PPGPV
possuírem plano de saúde e seguro de vida contra acidentes decidindo por recomendar que os
Discentes verifiquem a possibilidade de contratarem plano de saúde e seguro de vida. 6 - Discussão
sobre a necessidade de abertura de Edital de Credenciamento de Docentes: A Profª Sílvia explicou
ao Colegiado que o PPGPV se encontra com 13 Docentes Permanentes, limite recomendado pela
Capes e, da importância frente à avaliação da Capes de se abrir vaga para pelo menos mais um
docente. O Colegiado discu u o assunto e autorizou abrir 02 (duas) vagas para Docente Permanente,
com possibilidade de expandir para mais vagas, caso seja necessário. 7- Avaliação quadrienal e
anual: A Profª Sílvia relembrou que a Avaliação Quadrienal da Capes ainda se encontra paralisada sob
judicialização e que os Pró-reitores estão se mobilizando para conseguir o retorno da avaliação. Foi
explicado pela Profª Sílvia que os lançamentos na Plataforma Sucupira con nuam sendo realizados e
que para o próximo ano possivelmente o PPGPV vai receber mais cotas de bolsas de mestrado e
doutorado. O Colegiado discu u amplamente o assunto e sugeriu a criação de disciplinas na área de
marke ng, empreendedorismo e transdisciplinares e, melhorar na área da internacionalização. Nada
mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 16:00, 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 participantes. Montes Claros, 26 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Alcinei Mistico Azevedo, Professor do Magistério
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Superior, em 13/01/2022, às 16:37, 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
13/01/2022, às 18:34, 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, Servidor(a), em 14/01/2022,
às 07:23, 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 Fernando da Silva Rocha, Professor do Magistério
Superior, em 14/02/2022, às 18:32, 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 Maria Clara Goncalves Madureira, Auxiliar em
Administração, em 15/02/2022, às 15:07, 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
1193088 e o código CRC CAD41C5D.

Referência: Processo nº 23072.202253/2022-91 SEI nº 1193088
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