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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 VINTE E 
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM ÀS 
NOVE HORAS, POR VIDEOCHAMADA, (LINK: 
HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/TRQ-JUGA-BRA), 
SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR HENRIQUE 
MACHADO DIAS, COORDENADOR DO PPGCFL, 
COM A PRESENÇA DOS (AS) SEGUINTES 
MEMBROS: DJEISON CESAR BATISTA, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
PRODUTOS FLORESTAIS; SUSTANIS HORN KUNZ, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA 
GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; JOSÉ 
EDUARDO MACEDO PEZZOPANE, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
SILVICULTURA, ROBERTO AVELINO CECÍLIO, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E RITA DE 
CÁSSIA FREIRE CARVALHO, REPRESENTANTE 
DISCENTE. AUSENTE: MICHEL PICANÇO 
OLIVEIRA, COORDENADOR ADJUNTO PPGCFL. 

O Senhor Presidente cumprimentou os (as) presentes e, havendo quórum, declarou 
aberta a Sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA: Foram apreciadas e aprovadas, por 
unanimidade: 1.1- Ata da Sessão Ordinária do Colegiado Acadêmico, realizada em 
12/05/2021.  1.2- Ata da Sessão Extraordinária do Colegiado Acadêmico, realizada em 
08/06/2021.  2. EXPEDIENTE: O Presidente solicitou a inclusão do seguinte documento, 
a saber: 2.1- Oferta de disciplina para período 2021/2 – Tópicos Especiais em 
Ciências Florestais IV: Manejo de Florestas Nativas. Encaminha para aprovação a 
solicitação da ementa da disciplina e o programa de ensino.  Em votação, o pedido de 
inclusão foi aprovado por unanimidade.  3. ORDEM DO DIA: 3.1- Mudança de 
orientação: Ingridh Medeiros Simões -  O Presidente fez a leitura do pedido da 
discente de doutorado Ingridh Medeiros Simões, matriculada em abril de 2021, orientada 
do Prof. Marcos Vinicius Winckler Caldeira, para troca de orientação, que passaria a ser 
o Prof. Rodrigo Sobreira Alexandre, por motivos de mais afinidade com seu trabalho de 
conclusão de curso de graduação e mestrado. Informou que ambos docentes estão de 
acordo com a solicitação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. 3.2- Prorrogações de prazos de defesas: Denis Spoladore Ferreira e 
João Mário Compre Covre - O Presidente fez a leitura das solicitações dos discentes 
Denis Spoladore Ferreira e João Mário Compre Covre, que devido à pandemia tiveram 
dificuldades na execução dos seus respectivos projetos de dissertação e coleta e 
análise de dados, e em função também das alterações provocadas pela pandemia nas 
suas vidas pessoais. Ambos solicitaram a prorrrogação do prazo de defesa de 
dissertação até outubro de 2021. O Presidente informou que a prorrogação seria de 
prazo e não de bolsa. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
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unanimidade.  3.3- Criação de disciplina: Wood modification: thermal and other 
processes - O Presidente fez a apresentação da ementa da disciplina, sob a 
responsabilidade do Prof. Djeison Cesar Batista, de código PGCF 2551, com carga 
horária total de 60 horas e 3 créditos. Com a palavra, o Prof. Djeison Cesar Batista 
informou que houve procura de discentes brasileiros de outras instituições a respeito da 
oferta de uma disciplina sobre modificação térmica da madeira. Também aproveitou 
para criar a disciplina em inglês, visando atender a internacionalização do 
PPGCFL/UFES. Ele esclareceu que, na hipótese de haver pelo menos um estudante 
estrangeiro matriculado na disciplina, a mesma será ofertada totalmente em Língua 
Inglesa, mesmo havendo discentes brasileiros matriculados. Em esclarecimento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.  3.4- Modelo de Ata para defesa 
de dissertação/tese (bilíngue), conforme PRPPG e SRI - O Presidente informou que a 

PRPPG, através da Secretaria de Relações Internacionais, encaminhou por e-mail um 
modelo de ata para ser utilizada quando houver defesas de dissertação/tese com 
participação de membros estrangeiros na banca examinadora. Essa ata deverá ser feita 
em forma de duas colunas, uma em português e outra em inglês. Não tendo membro 
estrangeiro na banca, a ata de defesa será apenas em português, seguindo o mesmo 
modelo enviado pela PRPPG e SRI. O Presidente pediu a ajuda do Prof. Djeison Cesar 
Batista para fazer uma nova correção na ata em inglês. Em esclarecimento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.   3.5- Autorização para escrita da 
dissertação/tese em inglês - O Presidente informou que foi procurado pelo Prof. 
Djeison Cesar Batista para solicitar a autorização da redação em Língua Inglesa das 
dissertações e teses. O Prof. Djeison Cesar Batista, com a palavra, explicou que 
apresentou essa demanda por solicitação do Prof. Ananias Francisco Dias Júnior, com o 
objetivo de fomentar ainda mais a internacionalização do PPGCFL/UFES, foi colocado 
em apreciação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade.  3.6- Oferta disciplina para período 2021/2 – Tópicos Especiais em 
Ciências Florestais IV: Manejo de Florestas Nativas - O Presidente apresentou a 
ementa da disciplina sob a responsabilidade do Prof. Adriano Ribeiro de Mendonça, 
código PGCF 1131, carga horária total 60 horas e 4 créditos, a ser ofertada no semestre 
2021/2 para discentes sob sua orientação e supervisão. Em esclarecimento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 4. COMUNICAÇÃO: 4.1- O 
Presidente comunicou que a PRPPG disponibilizou para o PPGCFL uma cota de 
tradução e três cotas para revisão de artigos, tendo como autores discentes e docentes 
do Programa. E que o prazo para envio seria no mês de agosto. O Presidente informou 
que, como Coordenador, iria adotar uma melhor forma de seleção de artigos, com 
critérios internos da coordenação, com base no preenchimento de uma planilha que foi 
disponibilizada aos docentes meses atrás, de quem demandaria este serviço de 
imediato. 4.2- O Presidente comunicou que está elaborando uma proposta de resolução 
do colegiado para definir critérios na escolha de examinadores de bancas nas defesas 
de dissertações e teses. Ponderou que com a regulamentação das defesas virtuais na 
universidade, por videoconferência, facilitou o convite e a participação de pesquisadores 
de instituições mais distantes, mesmo após retorno presencial das atividades 
acadêmicas, o que antes era dificultado pelo custo de logística para convidar membros 
externos para a banca. 4.3- O Presidente comunicou que no dia 30/06/2021 se 
encerram as inscrições do Processo Seletivo do Edital 001/2021 PPGCFL (Mestrado) e 
solicitou ajuda na divulgação. 4.4- O Presidente comunicou que até dia 22/07 a 
Plataforma Sucupira estará aberta para os coordenadores dos PPG’s indicarem os 
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destaques dos trabalhos da quadrienal 2016-2020, e que internamente está fazendo 
este trabalho com a ajuda da Professora Graziela Baptista Vidaurre Dambroz. 5. 
PALAVRA LIVRE: Inscreveu-se a representante discente Rita de Cássia Freire 
Carvalho.  5.1- A representante discente, Rita de Cássia Freire Carvalho, com a palavra, 
solicitou a ajuda do PPGCFL junto a Secretaria Municipal da Saúde de Jerônimo 
Monteiro-ES, para a liberação da vacina do Covid-19 aos discentes que estão com 
viagem para o exterior, previstas para setembro de 2021, para a realização do 
doutorado sanduíche. O Presidente informou que está à disposição para ajuda-los e 
solicitou a representante discente que elaborasse um texto e o enviasse para 
incremento de uma justificativa institucional, e em seguida encaminharia na forma de 
ofício à Secretária Municipal da Saúde do município. O Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou a Sessão encerrada às 10 horas e 41 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, será 
assinada pelo Presidente do Colegiado Acadêmico do PPGCFL e por mim.  
Henrique Machado Dias- Coordenador do PPGCFL 
Elizangela Pereira Cunha de Almeida - Siape 1847739 
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