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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PRODUÇÃO VEGETAL DE 2022

Às 8:30 horas do dia 24 de fevereiro de 2022 foi realizada a Reunião Extraordinária 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
Carlos Juliano Brant Albuquerque, Flaviano Oliveira Silvério e o Representante Discente Sérgio
Antônio Félix Júnior. O Prof. Alcinei Mis co Azevedo jus ficou ausência. A Profª Sílvia iniciou a pauta
da Reunião, tratando-se dos seguintes assuntos: 1- Ata da 1ª Reunião do Colegiado de 2022/PPGPV:
Colocada em votação, o Colegiado aprovou a Ata da 1ª Reunião do Colegiado de 2022. 2-
Homologação de documentos aprovados “ad referendum” do Colegiado: Solicitação de defesa de
dissertação: Mª Tereza Ne a Lopes Silva/Orientador: Prof. Luiz Arnaldo Fernandes/Defesa:
25/03/2022. O Colegiado homologou a solicitação de defesa da Mestranda Mª Tereza Ne a Lopes
Silva, aprovada “ad referendum” do Colegiado. Solicitação de prorrogação de Bolsa e de prazo para
defesa dissertação: Mirella Chris e Rodrigues de Abreu/Orientadora: Profª Sílvia
Nietsche/Prorrogada a defesa e Bolsa por mais 5 meses. A Profª Sílvia explicou o procedimento de
distribuição das bolsas e, que, todos os mestrandos serão contemplados com bolsa. O Colegiado
homologou a solicitação de prorrogação de Bolsa e de prazo para defesa por mais 5 meses, aprovados
“ad referendum” do Colegiado, da Mestranda Mirella Chris e Rodrigues de Abreu. Solicitações de
prorrogação prazo para defesas/Mestrado: Érica Lima Araújo/Orientador: Prof. Cândido Alves da
Costa/Prazo até 30/04/2022; Dandara Mª Clara do Rosário Barbosa/Orientador: Prof. Cândido Alves
da Costa/Prazo até 30/03/2022 e; Sérgio Antônio Félix Júnior/Orientador: Prof. Ernane Ronie
Mar ns/Prazo por até 60 dias. O Colegiado homologou as solicitações de prorrogação de defesas,
aprovadas “ad referendum” do Colegiado, de Érica Lima Araújo, Dandara Mª Clara do Rosário
Barbosa e Sérgio Antônio Félix Júnior. 4 - Solicitação de prorrogação de Bolsa e de prazo para
defesa dissertação: Athos Rodrigues Soares Viana/Orientador: Prof. Rodinei Facco Pegoraro. A
Profª Sílvia explicou que a solicitação de prorrogação de bolsa de Athos Rodrigues se encaixa na
explicação dada anteriormente (solicitação de Mirella Chris e sobre a distribuição de bolsas) em que,
todos os mestrandos serão contemplados com bolsa. O Colegiado analisou e aprovou por mais cinco
meses, a solicitação de prorrogação de Bolsa e de prazo para defesa de Athos Rodrigues Soares Viana.
5 - Solicitação de trancamento de matrícula: Gustavo Antônio Faria Rabelo/ Orientador: Prof.
Rodinei Facco Pegoraro. O Colegiado analisou e aprovou a solicitação de trancamento de matrícula
do Mestrando Gustavo Antônio nos períodos 2021/2, 2022/1 e 2022/2 6 - Solicitação de
cancelamento de disciplina fora do prazo: Nicolle de Oliveira Soares. O Colegiado analisou e
aprovou, a solicitação de cancelamento (fora do prazo) da matrícula na Disciplina NCA 968 – Tópicos
avançados em esta s ca experimental, assinada pela Doutoranda Nicolle de Oliveira e por seu
Orientador Prof. Leonardo David Tuffi Santos. 4- Solicitação de prorrogação prazo para Exame de
Qualificação: João Ba sta de Campos Menezes/Orientador: Prof. Cândido Alves da Costa/Solicita
prorrogação com prazo até 31/07/2022. O Colegiado analisou e aprovou, com prazo até 31/07/2022,
a solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação de João Ba sta, que devido à
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Pandemia da Covid-19 está tendo dificuldade em apresentar os dados parcialmente. 5 - Recurso ao
Processo Sele vo 2022/1: Daniela Silva Rodrigues. O Colegiado analisou a solicitação de recurso ao
Processo Sele vo Edital 2022/1 da Candidata Daniela Silva Rodrigues e se manifestou da seguinte
maneira: 1. Na análise do recurso a candidata não apresentou nenhum dado adicional que possa ser
considerado na alteração do valor das notas, ressaltando que o Edital não prevê extrapolações da
prova de arguição à posteriori; 2. Em relação aos critérios de pontuação previstos para avaliação do
Projeto de Pesquisa e Apresentação Oral, o Edital não leva em consideração o estado emocional do
candidato ou fatores externos ao certame. As notas foram aplicadas exclusivamente sobre os
critérios estabelecidos no Anexo 7: Critérios para avaliação do Projeto, apresentação e aguição dos
candidatos ao Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal; 3. Os argumentos de autoridade,
usados pela candidata, em seu recurso, que pressupõem a qualidade do projeto de Pesquisa, tendo
como base algum auxílio advindo de algum professor e/ou pesquisador não estão previstos no
presente edital,e, portanto, não podem ser considerados como argumentos para alteração da nota
final. O Colegiado, considerando os fatos descritos e detalhados acima, indeferiu, por unanimidade, o
pedido de recurso interposto pela candidata Daniela Silva Rodrigues e mantendo a nota final emi da
pela Comissão de Seleção. Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião encerrou-se às 9:55, 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, 24 de fevereiro
de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Juliano Brant Albuquerque, Professor do
Magistério Superior, em 13/04/2022, às 14:17, 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 13/04/2022, às 14:54, 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 Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso, em
13/04/2022, às 16:12, 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 14/04/2022, às 08:57, 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
1385757 e o código CRC 9C3E4818.

Referência: Processo nº 23072.221519/2022-03 SEI nº 1385757
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