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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 
ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 
(PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 
ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, DO DIA 
DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS ÀS DEZ HORAS, POR VIDEOCHAMADA, 
(LINK: https:// meet.google.com/ezp-crnj-zce), SOB A 
PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR HENRIQUE 
MACHADO DIAS, COORDENADOR DO PPGCFL, 
COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: 
MICHEL PICANÇO OLIVEIRA, COORDENADOR 
ADJUNTO DO PPGCFL; ROBERTO AVELINO 
CECÍLIO, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; 
MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
SILVICULTURA; DJEISON CESAR BATISTA, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
PRODUTOS FLORESTAIS; ALEXANDRE ROSA DOS 
SANTOS, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA 
FLORESTAL E RITA DE CÁSSIA FREIRE 
CARVALHO, REPRESENTANTE DISCENTE.  

O Senhor Presidente cumprimentou os (as) presentes e, havendo quórum, declarou 
aberta a Sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA: Foi apreciada e aprovada, por 
unanimidade: 1.1- Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do PPGCFL, realizada em 
17/12/2021. 2. EXPEDIENTE: Não houve. 3. ORDEM DO DIA: 3.1- Solicitação de 
prorrogação de defesa: Romário Alves Carvalho - O Presidente fez a leitura da 
justificativa constante no formulário, onde o discente explicou que em decorrência da 
pandemia algumas etapas foram prejudicadas, apresentando demora na entrega dos 
insumos, cujo os fornecedores eram da China. Por conta disso a última etapa do 
cronograma (validação do equipamento) não pode ser concluída. O Presidente, 
baseando em alguns critérios similares adotados neste período de pandemia referentes 
às prorrogações de defesas e no prazo solicitado pelo discente e seu orientador, propôs 
o prazo de três meses para a defesa, ou seja, até 31 de maio de 2022, 
impreterivelmente. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. 3.2- Solicitação de prorrogação de defesa: Jéssica Tetzner de 
Oliveira - O Presidente fez a leitura da justificativa constante no formulário, onde a 
discente esclareceu que houve atraso e dificuldade na identificação das espécies 
amostradas, atraso dos laboratórios para realização das análises e disponibilização dos 
resultados pela complexidade de algumas análises especificas em laboratório de fora. O 
primeiro capítulo esta finalizado, mas precisa de um pouco mais de tempo para finalizar 
o segundo capítulo da dissertação. O Presidente, baseando em alguns critérios 
similares adotados neste período de pandemia referentes às prorrogações de defesas e 
no prazo solicitado pela discente e seu orientador, propôs o prazo de três meses para a 
defesa, ou seja, até 31 de maio de 2022, impreterivelmente.  Em esclarecimento. Em 
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discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 3.3- Relatório Final de Pós-
doutoramento: João Vitor Toledo - O Presidente fez a apresentação do relatório final 
do estágio de pós-doutoramento de João Vitor Toledo, que foi realizado de 27 de 
setembro de 2016 a 31 de outubro de 2021, sendo supervisionado neste período pelo 
Professor Dr. José Eduardo Macedo Pezzopane. O projeto esteve intitulado como: 
Efeitos conjugados do déficit hídrico e de diferentes amplitudes térmicas no 
comportamento fisiológico e do crescimento de eucalipto na fase inicial da cultura. 
Durante seu estágio, ele recebeu bolsa do Programa Nacional de Pós-

Doutorado/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(PNPD/Capes). Além do estágio, o pesquisador desempenhou outras atividades 
laboratoriais, desenvolvendo experimentos e colaboração nas co-orientações de 
discentes no PPG em Ciências Florestais, publicando artigos sob sua coordenação e em 
colaboração institucional. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. 3.4- Ofertas de disciplinas em Tópicos Especiais 2022/1 - O 
Presidente apresentou as solicitações de três disciplinas para serem ofertadas como 
tópicos especiais em 2022/1: Aprendizado de máquinas aplicado à mensuração 
florestal, Professor Gilson Fernandes da Silva, carga horária total 60 horas e 04 créditos; 
Qualidade da Madeira: da Indústria para a Universidade e vice-versa, Professora 
Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, carga horária total 60 horas e 04 créditos; Química 
da Madeira, ministrada pelo Professor Humberto Fantuzzi Neto, carga horária total 60 
horas e 04 créditos. Fez a leitura das respectivas ementas que constam em seus 
respectivos planos de estudos. O Presidente informou que na disciplina de Química da 
Madeira, como o docente que vai ministrar não faz parte de quadro de docentes do 
PPGCFL, precisa de um professor responsável. O Professor Djeison Cesar Batista, se 
colocou à disposição para ser o professor responsável pela disciplina. Em 
esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovadas por unanimidade as ofertas de 
Tópicos Especiais e o Professor Djeison Cesar Batista responsável pela disciplina de 
Química da Madeira. 3.5- Reconsideração da decisão do Colegiado sobre 
prorrogação de prazo: Izabella Luzia Silva Chaves - O Presidente fez a leitura do 
documento encaminhado pela discente Izabella Luzia Silva Chaves e seu orientador, 
Professor Fabricio Gomes Gonçalves, onde explicaram com mais detalhes as 
dificuldades encontradas para realização de sua pesquisa e a inviabilidade de finalizar 
até maio de 2022 (prorrogação de três meses). Solicitaram que a decisão do Colegiado 
em prorrogação de três meses na sessão realizada em 18/11/2021 fosse reconsiderada 
e que o prazo seja de seis meses, com anteriormente solicitado no formulário de 
prorrogação do PPGCFL. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. 4. COMUNICAÇÃO: 4.1- O Presidente informou que foi revogada a 
Resolução nº11 de 13/04/2010, com a aprovação pelo CEPE do novo Regulamento 
Geral da Pós-Graduação da UFES: RESOLUÇÃO/CEPE/UFES/Nº 3, DE 28 DE 
JANEIRO DE 2022.  E como consta no Art. 89 da referida Resolução, os atuais 
programas de pós-graduação disporão de prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da data de aprovação deste Regulamento Geral pelo CEPE/UFES, para realizar 
as adaptações em seus regimentos internos. 4.2- O Presidente informou que a CAPES 
publicou o processo seletivo de bolsa para doutorado sanduíche no exterior, e quem em 
breve abriremos internamente um processo seletivo para ocupar 1 vaga disponibilizada 
ao PPGCFL, seguindo normas da PRPPG/UFES. 4.3- O Presidente informou que a 
PRPPG está aguardando a decisão dos Conselhos superiores da UFES para o retorno 
das aulas presenciais, com a publicação das instruções normativas regulamentando. 5. 
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PALAVRA LIVRE: Não houve. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou a Sessão encerrada às 11 horas e trinta minutos. Do que era para constar, eu, 
Elizangela Pereira Cunha de Almeida, Secretária do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Florestais, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, pelos membros do 
Colegiado Acadêmico, será assinada pelo Presidente e por mim.  
Henrique Machado Dias- Coordenador do PPGCFL 
Elizangela Pereira Cunha de Almeida - Siape 1847739 
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