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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-1 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-2 
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-3 
LIZADA NO DIA TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM (31/03/2021) ÀS 4 
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS (08:30h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE 5 
MEET, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAM-6 
BROZ, COORDENADORA DO PPGCFL, COM A PRESENÇA DOS(AS) SEGUINTES MEM-7 
BROS:: HENRIQUE MACHADO DIAS, COORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; ANANIAS 8 
FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS 9 
FLORESTAIS; SUSTANIS HORN KUNZ, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEO-10 
TECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEIRA, RE-11 
PRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA E FRANCIELLE RODRIGUES 12 
DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE. AUSENTE: PROF. GILSON FERNANDES DA 13 
SILVA REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATU-14 
RAIS. Havendo quórum foi iniciada a reunião pela coordenadora que apresentou a pauta: 1: 15 
INFORMES GERAIS:  1.1 A Coordenadora informou que a PRPPG/UFES fechou contrato com 16 
a empresa Tikinet Edição Ltda, com um valor empenhado pequeno, o que permite atender ini-17 
cialmente apenas 02 serviços de revisão ou 01 serviço de tradução para cada Programa de 18 
Pós-graduação, dando prioridade aos artigos mais relevantes a serem publicados em revistas 19 
de alto fator de impacto e que tenha participação de discente do Programa.  1.2 A Coordenado-20 
ra informou que no período de pré-matrícula dos candidatos aprovados do processo seletivo, 21 
houve desistências, principalmente no mestrado.  1.3 A Coordenadora do PPGCFL informou 22 
que as disciplinas de Proficiência em Línguas Estrangeiras I e II não serão ofertadas para dis-23 
centes de outros PPGs no período de 2021/1.  1.4 A Coordenadora informou que no dia 24 
01/04/2021 terá uma reunião com cinco dos novos discentes de doutorado que serão bolsistas 25 
do Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação (PDPG).  1.5 A Coordenadora do PPG-26 
CFL informou que está em fase de fechamento da quadrienal da Plataforma Sucupira, agrade-27 
ceu a ajuda e informações de todos os envolvidos e disse que ainda solicitará mais algumas 28 
informações aos docentes até o efetivo fechamento. 2: EXPEDIENTE: 2.1 Inclusões: A Coor-29 
denadora solicitou a inclusão do seguinte assunto: Homologação das discentes representantes 30 
no Colegiado acadêmico. Em votação, o pedido de inclusão foi aprovado pelos membros do 31 
Colegiado. 1.2- Exclusões: não houve. 3: APROVAÇÃO DA ATA: Foi apreciada e aprovada, 32 

por unanimidade, a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico, realizada em 33 
16/03/2021. 4: ORDEM DO DIA: 4.1- Análise e aprovação da resolução do exame de profi-34 
ciência em línguas -  A Coordenadora do PPGCFL explicou os motivos para regulamentação 35 
desta nova resolução, informou que o professor Alexandre Rosa dos Santos, gentilmente, tem 36 
feito por anos a elaboração e aplicação das provas, mas que ele também gostaria de um novo 37 
procedimento para esta atividade. A coordenadora agradeceu aos professores Henrique Ma-38 
chado Dias e Ananias Francisco Dias Junior pela elaboração da proposta de resolução, e ao 39 
professor Alexandre Rosa dos Santos pela dedicação e comprometimento ao longo desses 40 
anos com esta atividade no programa. O documento foi encaminhado para os membros do co-41 
legiado, por e-mail, antecipadamente a convocação. O professor Henrique Machado Dias fez a 42 
leitura minuciosa do documento, fazendo algumas alterações sugeridas pelos membros do co-43 
legiado.  Foi ressaltado que a Resolução entrará em vigor a partir do ano de 2022 para todos os 44 
discentes matriculados no programa.  Em apreciação a Resolução nº. 02/2021 – Exame de Pro-45 
ficiência em Línguas, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  46 
4.2- Solicitação de Pós-doutorado no PPGCFL: Maria Naruna Felix De Almeida - A Coor-47 
denadora apresentou o pedido de pós-doutoramento de Maria Naruna Felix de Almeida,  sele-48 
cionada para a execução do projeto “Descrição Anatômica de Folhas e Lenho de Clones Euca-49 
lipto da Suzano” registrado e sob gestão da Sociedade de Integração Florestais/SIF, a partir de 50 
01/04/2021, sem vínculo empregatício, com bolsa fornecida por agências de fomento e institui-51 
ção de apoio à pesquisa, no valor de R$ 3.400,00 por um período de 12 meses, podendo ser 52 
prorrogada mediante a disponibilidade de recurso. A candidata apresentou os documentos lis-53 
tados no Art. 2º da Resolução nº. 46/2013 e sua supervisora de estágio será a docente Graziela 54 
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Baptista Vidaurre Dambroz. Em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos membros do 55 
Colegiado Acadêmico.  4.3- Inclusão do Professor Jordão Cabral Moulin ao quadro de do-56 
centes do PPGCFL - A coordenadora apresentou o convite feito pelo Professor Juarez Benig-57 
no Paes ao Professor Jordão Cabral Moulin e o comunicado de interesse do mesmo em fazer 58 
parte do quadro de docentes do PPGCFL. A coordenadora informou que o professor Jordão 59 
Cabral Moulin no momento, não atende o § 1° c: “Orientação de discentes em dois trabalhos de 60 
conclusão de curso” do Art.1º da Resolução nº. 001/2018 que estabelece os critérios de cre-61 
denciamento do PPGCFL, e informou que o referido professor já tem uma monografia concluída 62 
e outra próxima a concluir, o que ainda não foi realizado devido ao atraso no calendário aca-63 
dêmico da graduação devido a pandemia. O Professor Ananias Francisco Dias Junior, repre-64 
sentante da linha de pesquisa em Produtos Florestais, informou que os demais docentes da 65 
linha são favoráveis a inclusão do docente.  As disciplinas ofertadas pelo Professor Jordão Ca-66 
bral Moulin seriam: Formação e Estrutura Anatômica da Madeira, ofertada pelo professor José 67 
Tarcísio da Silva Oliveira, que se desligou do programa, em decorrência de sua aposentadoria. 68 
E a disciplina Ultraestrutura da Parede Celular Lenhosa.  Após discussões, foi sugerido que o 69 
professor Jordão Cabral Moulin inicialmente seja incluído ao quadro de docente como colabo-70 
rador, com a ressalva que assim que cumprindo o critério constante no § 1° c do Art.1º da Re-71 
solução nº. 001/2018, estará apto a se tornar docente permanente do PPGCFL.  Em aprecia-72 
ção, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. 4.4- Participação 73 
do PPGCFL no programa FARA/TETFUND para admissão de candidatos Nigerianos em 74 
programas de mestrado no Brasil - A Coordenadora informou que através de uma reunião da 75 
PRPPG com a Universidade Federal de Viçosa, alguns programas de pós-graduação da UFES 76 
foram convidadas a participar do convênio internacional para discentes estrangeiros da Nigéria 77 
cursarem pós-graduação no país.  Informou que o professor Henrique Machado Dias esteve à 78 
frente desse procedimento, representando o PPGCFL, e que posteriormente enviou para al-79 
guns docentes do PPGCFL se manifestarem sobre o interesse na orientação desses estrangei-80 
ros, através de uma lista dos candidatos nigerianos interessados. Esclareceu que o docente 81 
interessado em orientar precisa fazer contato com o candidato e ressaltou que uma das exigên-82 
cias é que as aulas sejam em inglês. Para a matricula desses discentes, o candidato deverá ser 83 
aprovado no processo seletivo do PPGCFL. Em apreciação a parceria no convênio, foi aprova-84 
da por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. 4.5- Homologação das discen-85 
tes representantes para o Colegiado Acadêmico: A Coordenadora fez a leitura dos nomes 86 
indicados para representantes discentes no colegiado acadêmico do PPGCFL: Rita de Cássia 87 
Freire Carvalho, como titular, Gabriela Fontes Mayrinck Cupertino, como suplente, por um perí-88 
odo de dois anos, a partir de 01/04/2021. Em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos 89 
membros do Colegiado Acadêmico. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL 90 
agradeceu a presença de todos/as e encerrou a reunião às 12 horas. Do que era para constar, 91 
eu, Elizangela Pereira Cunha. de Almeida, Secretária do Programa de Pós-Graduação em Ci-92 
ências Florestais, lavrei a presente ata, constando noventa e seis (96) linhas que, após lida e 93 
aprovada pelos presentes na reunião, será assinada pela coordenadora do PPGCFL e por mim.  94 
Graziela Baptista Vidaurre Dambroz- Coordenadora do PPGCFL 95 
Elizangela Pereira Cunha de Almeida - Siape 1847739 96 
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