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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE (10/02/2020) ÀS TREZE HO-
RAS E TRINTA MINUTOS (13:30h), NA SALA DE REUNIÕES DO DEPARTAMENTO DE CI-

ÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA (DCFM), JERÔNIMO MONTEIRO/ES, SOB A PRESI-
DÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VI-
DAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, CO-
ORDENADOR ADJUNTO PPGCFL, PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESEN-
TANTE DA LINHA DE PESQUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. JUAREZ 
BENIGNO PAES, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORES-
TAIS; PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA DE SILVICULTURA. FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA, REPRESENTAN-
TE DISCENTE.  AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA DOCENTE REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL.  Havendo quórum foi iniciada a 
reunião pela coordenadora que apresentou a pauta: Item 1 – INFORMES GERAIS: Não teve.  
Item 2 – INCLUSÃO DE ASSUNTOS: Não teve. Item 3 – Ad referendum criação das disci-
plinas Suprimento de Madeira e Manejo Integrado Fogo: A Coordenadora do PPGCFL havia 
aprovado a solicitação do Prof. Nilton Cesar Fiedler de alterar as disciplinas Técnicas de Co-
lheita e Transporte Florestal e Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Estas disciplinas 
foram desativadas no SAPPG e na Plataforma Sucupira e foram criadas as disciplinas de Su-
primento de Madeira e Manejo Integrado do Fogo.  Colocado em apreciação, o Colegiado apro-
vou a decisão da Coordenadora.  Item 4 – PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE AUTOAVALIA-
ÇÃO: A Coordenadora do PPGCFL informou que como parte dos critérios de avaliação da Ca-
pes para dos cursos de Pós-Graduação, faz-se necessário que todos os PPGs (Programa de 
Pós-Graduações) criem sua forma de Autoavaliação. O prof. Henrique Machado Dias, preparou 
e apresentou a proposta da resolução nº 001/2020, que dispõe dos procedimentos de autoava-
liação do PPGCFL. Colocado em apreciação para discussão, a Resolução n°001/2020 foi apro-
vado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico. Item 5 – CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE 
AUTO AVALIAÇÃO: Excluído da pauta.  Item 6 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A Coor-
denadora do PPGCFL informou que faz parte dos critérios de avaliação da Capes, que os cur-
sos de PPGs tenham seus planejamentos estratégicos para curto, médio e longo prazo, que 
leve em consideração os princípios de formação acadêmica e profissional dos discentes, seu 
impacto para a sociedade, parcerias, produções científicas, extensão e visibilidade. A Coorde-
nadora informou que é preciso estipular as metas e os planos de ação com acompanhamento 
dos resultados alcançados. A Coordenadora informou também que os representantes das li-
nhas de pesquisas precisam se reunir com os demais docentes de cada linha de pesquisa para 
preencher os pontos específicos do planejamento até o dia 09 de março 2020, encaminhar para 
a coordenação. A Coordenadora nomeou o prof. Gilson Fernandes da Silva como coordenador 
do Planejamento Estratégico, onde foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico. 
Item 7 – RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORAMENTO DE DR. YONNY MARTINEZ 
LOPEZ: A Coordenadora do PPGCFL encaminhou para o Prof. Henrique Machado Dias o rela-

tório final de estágio de pós-doutoramento do Dr. Yonny Martinez Lopez, tendo seu Projeto inti-
tulado “Aproveitamento de resíduos florestais e plásticos reciclados para a produção de chapas 
de madeira-plástico com retardante de chama”, realizado de 30 de dezembro de 2015 a 30 de 
novembro de 2018, com bolsa de fixação financiada em parte pelo PROFIX/FAPES, supervisi-
onado pelo Prof. Dr. Juarez Benigno Paes.  Após a leitura do relato e parecer do Prof. Henri-
que, que foi favorável ao relatório apresentado, foi colocado em apreciação e aprovado por 
unanimidade pelo Colegiado Acadêmico.  Item 8 – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE 
DEFESAS: A Coordenadora do PPGCFL apresentou a solicitação de prorrogação de defesa de 

Lucas Duarte Caldas da Silva, que após leitura da justificativa, foi aprovado por unanimidade 
pelo Colegiado Acadêmico. Ficando o discente com o prazo até abril de 2020 para realizar sua 
defesa de dissertação. A Coordenadora do PPGCFL também apresentou a solicitação de Joyce 
de Almeida Pinto e, após a leitura da justificativa, colocou em apreciação e foi aprovado por 
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unanimidade pelo Colegiado Acadêmico, sendo a discente tendo o prazo até abril de 2020 para 
realizar a defesa de doutorado. Item 9 – RELATÓRIO PNPD/CAPES DR. JOÃO VITOR TO-
LEDO: A Coordenadora do PPGCFL apresentou o relatório parcial do Dr. João Vitor Toledo, 

bolsista PNPD/CAPES, realizado durante o período de 10/2018 a 10/2019, supervisionado pelo 
Prof. José Eduardo Macedo Pezzopane, para continuidade do seu estágio de pós-
doutoramento. Colocado em apreciação, o relatório foi aprovado por unanimidade pelos mem-
bros do Colegiado Acadêmico.  Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15:20, e eu, Elizangela Pereira Cunha 
de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presen-
te ata, constando de setenta e um (71) linhas que, após lida e achada conforme será aprovada 
e assinada por todos os membros deste Colegiado...................................................................... 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

PROF. JUAREZ BENIGNO PAES                                 _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS W. CALDEIRA                  _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE (11/03/2020) ÀS DEZ HORAS 
(10:00h), NA SALA DE REUNIÕES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA 
MADEIRA (DCFM), JERÔNIMO MONTEIRO/ES, SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADO-
RA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM 
PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, COORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; 
PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA 
DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS HORN KUNZ, REPRESENTANTE DA 
LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL. FRANCIELLE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS 
PROFESSORES GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PES-
QUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEI-
RA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA. Havendo quórum foi 
iniciada a reunião pela coordenadora que apresentou a pauta: Item 1 – INFORMES GERAIS: A 
Coordenadora do PPGCFL solicitou uma data para a próxima semana reunir com o Colegiado e 
finalizar o Planejamentos estratégico.  Pois não há mais tempo para adiar essa meta, o relatório 
da Plataforma Sucupira precisará ser enviado com menos de trinta dias, a partir de hoje.  Item 
2 – INCLUSÃO DE ASSUNTOS: O Prof. Henrique Machado Dias, solicitou inclusão para apre-
sentar e aprovar o Termo de Cooperação com o IDAF. Item 3 –BOLSAS: A Coordenadora do 
PPGCFL informou que na quinta-feira, dia 05/03/2020, a PRPPG passou informações relativas 
as bolsas da CAPES DS. Ainda, não é possível confirmar com toda a certeza, isso só vai acon-
tecer, após o sistema da Capes de Cancelamento/Suspensão e Cadastro de bolsas já estiver 
disponível e até que recebam o primeiro pagamento em conta bancária. Portanto, o PPGCFL 
precisa encaminhar, urgentemente, a documentação para a PPRPG. Com orientação do Diretor 
de Pós-Graduação, Prof. Valdemar Lacerda Júnior, entendemos que poderemos implementar 
onze (11) bolsas de mestrado e seis (06) de doutorado.  Como há alguns casos omissos refe-
rente a resolução nº 001/2016 (PPGCFL), é preciso uma apreciação do Colegiado Acadêmico.   
O primeiro caso é do discente de mestrado Thiago Nunes de Silva Macedo, matriculado em 
março de 2019, teve cancelamento de sua bolsa Capes DS em julho de 2019, por obter vínculo 
empregatício. Em 10 de março de 2020, o discente Thiago informou, por e-mail, que estava 
sem vínculo empregatício desde outubro de 2019, e havia interesse em pleitear um bolsa do 
Programa. Após várias discursões do assunto, foi feita as seguintes propostas: (1ª) que o dis-
cente Thiago retornaria a lista de bolsa, sendo depois dos matriculados em março de 2020; e 
(2ª) que o discente Thiago retornaria a lista de bolsa, antes dos matriculados em 2020. Coloca-
do apreciação foi aprovado a proposta (1ª), com três votos a favor e um contrário. A lista de 
bolsista seguindo os critérios da resolução de bolsa, a possível implementação de 11 bolsas 
Capes DS, a implementação de 1 bolsa CNPq e a aprovação da situação do Thiago, em ordem 
crescente, ficou assim: Robert Gomes (Bolsa CNPq); Gabriela Fontes Mayrinck Cupertino (Ca-
pes DS1); Rayane Aparecida Silva Menezes (Capes DS2); Kézia Catein dos Santos (Capes 
DS3); Marcello Zatta Péres (Capes DS4); Alfredo José dos Santos Junior (Capes DS5); Camila 
dos Santos Farias (Capes DS6); Alexa Barglini de Melo (Capes DS7); Francielle Santana de 
Oliveira (Capes DS8); Jéssica Tetzner de Oliveira (Capes DS9); Augusto Melo Moulin Breda 
(Capes DS10); Amanda Grillo Francischetto (Capes DS11); Felipe da Silva Gomes (sem bolsa); 
Thiago Nunes da Silva Macedo (sem bolsa). O segundo caso, a discente de doutorado Laisi 
Bellon Cesconetto, procurou a coordenação do PPGCFL em outubro de 2019, com interesse de 
pleitear uma bolsa do Programa, e caso surgisse a bolsa, a mesma abriria mão do vínculo em-
pregatício.  Com está situação a coordenadora, voltou imediatamente o nome da Laisi para a 
lista de bolsista.  Após várias discursões, foi proposto as seguintes situações: (1ª) que a discen-
te Laisi, retornaria a lista de bolsa, na sequência do ano de matrícula dela, ou seja, após o Jaily; 
e (2ª) que se manteria na lista com está, após os matriculados em 2019 e antes do matricula-
dos em 2020, Colocado apreciação foi aprovado a proposta (2ª), com três votos a favor e um 
contrário. O terceiro caso, a discente doutorado Tais Rizzo Moreira, matriculada em março de 
2019, encaminhou um e-mail com algumas dúvidas com relação a distribuição de bolsas.  De 
uma maneira bem resumida, a coordenadora juntamente com o coordenador adjunto, explicou 
que: na época do Processo Seletivo, de acordo com os critérios de vagas, o Prof. Alexandre 
Rosa dos Santos, procurou a Comissão e a Coordenação do PPGCFL, informando que ele ti-
nha uma bolsa de doutorado, e se, era possível, criar uma vaga no Edital.  Mediante a informa-
ção do Prof. Alexandre e a necessidade do Programa em ter mais egresso no PPGCFL, foi dis-
ponibilizada a vaga no Edital, no qual a candidata aprovada foi a Tais Rizzo Moreira.  A discen-
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te se matriculou e o seu orientador implementou a bolsa Facto/Sicoob, para a Tais, conforme 
ele havia informado.  Mediante a esta situação, entendemos que a mesma só poderá concorre 
a uma bolsa do Programa, quando está se findar, o que foi informado que será em outubro de 
2021.  Após várias discursões, ficou decidido pelo Colegiado que a discente Tais, retorna para 
a lista, assim que a bolsa Facto/Sicoob finalizar.  O quarto caso, a discente Maria Naruna Felix 
de Almeida, que estava com uma bolsa remanescente da Fapes, teve sua bolsa finalizada em 
dezembro de 2019.  A discente Maria Naruna, fez doutorado sanduíche por 12 meses com bol-
sa da Capes e enquanto esteve no exterior, a bolsa da Fapes foi suspensa. A discente Maria 
Naruna retornou a lista da bolsa, na primeira posição da lista, seguindo os critérios adotados 
nos mesmos casos, anteriormente.  Colocado em votação que a discente Maria Naruna, se 
mantem como a primeira da lista, teve três votos a favor e um contrário. A lista de bolsista sem 
bolsa de Doutorado e possível implementação Capes DS ficou assim: Maria Naruna Felix de 
Almeida (Capes DS1); Jaily Kerller Batista de Andrade (Capes DS2); Aline Ramalho dos Santos 
(Capes DS3), Jéferson Pereira Martins Silva (Capes DS4); Rafael Gonçalves Esposito de Oli-
veira (Capes DS5); Patricia Borges Dias (Capes DS6). Laisi Bellon Cesconetto, sem bolsa, e 
sendo a próxima da lista, se for possível implementar.  Os discentes de doutorado matriculados 
em 2020, deverão aguardar e serem inseridos, nos novos critérios de bolsas, que será criado 
no mês de abril. E caso surja, alguma bolsa de doutorado para implementar, seguirá o critério 
vigente.  Item 4 – NOTIFICAÇÃO DA CAPES DE DISCENTES MATRICULADOS A MAIS 
TEMPO QUE O ESPERADO: A Coordenadora do PPGCFL informou que no dia 04/03/2020, 
recebeu um e-mail da Coordenação de Gestão de Informação (CGI)/Capes, pedindo para ave-
riguar a situação da discente Brunella Pollastrelli Rodrigues que está cinco anos ou mais matri-
culada no Doutorado.  A Coordenadora explicou, que a discente Brunela foi matriculada em 
março de 2013, com 48 meses matriculada no PPGCFL, foi aprovado o pedido de prorrogação 
de defesa, e em agosto de 2017, a discente realizou a defesa de tese, foi aprovada com corre-
ção na tese e que após conferida e aprovada pelo orientador, a discente deveria entregar a 
versão final e impressa na secretaria do PPGCFL, com prazo de dois meses.   A discente Bru-
nela, tem apresentado periodicamente, desde de sua defesa, atestados médicos referente a 
tratamento de saúde na área psicológica. Porém, o prazo máximo estipulado da CAPES para 
Doutorado está estourando, e o Programa precisa regulamentar a situação. Sendo assim, foi 
propôs ao Colegiado que estipulasse um prazo, sem prorrogação por qualquer motivo, para 
entregar a versão impressa tese e demais documentos na secretaria do PPGCFL, para ser titu-
lada.  Colocado em apreciação, o Colegiado Acadêmico teve um voto para que o prazo fosse 
de dois meses, três votos para que fosse de um mês.  Ficando aprovado, que a discente Brune-
la Pollastrelli Rodrigues terá trinta (30) dias corridos, a partir de amanhã, para providenciar toda 
a documentação (tese impressa, versão no CD e termo de autorização para publicação assina-
do).  A Coordenadora do PPGCFL, informou que a discente Lourdes Maria Hilgert Santos, que 
realizou sua defesa em 28/02/2019, não entregou a sua versão final de dissertação e demais 
documentos, e prevendo que em breve a Capes, fará uma notificação com a mesma situação 
da discente Brunela.  A discente Lourdes, também tem dito problemas de saúde, relacionado 
com a área psicológica, conforme informado por sua orientadora.  O Colegiado Acadêmico, 
após apreciar os casos, optaram para que seja o mesmo aplicado a discente Brunela, ou seja: 
a discente Lourdes Maria Hilgert Santos, terá trinta (30) dias corridos, a partir de amanhã, para 
providenciar toda a documentação (tese impressa, versão no CD e termo de autorização para 
publicação assinado) e entregar na secretaria do PPGCFL.  INCLUSÃO DE ASSUNTO: O prof. 
Henrique explicou que a proposta de Cooperação com o IDAF, foi apresentado e aprovado, na 
reunião do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira da UFES.  Após informar junta-
mente com a Coordenadora, da importância desta cooperação para a Pós-Graduação em Ci-
ências Florestais, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Na-
da mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença de todos e en-
cerrou a reunião às 12:10, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de cento e vinte 
(120) linhas que, após lida e achada conforme será aprovada e assinada por todos os membros 
deste Colegiado............................................................................................................................... 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE (23/04/2020) ÀS QUA-
TORZE HORAS (14:00h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA CISCO WEBEX, SOB A PRESI-
DÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VI-
DAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, CO-
ORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRE-
SENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS 
HORN KUNZ, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLO-
GIA FLORESTAL; PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER 
CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA, FRANCIELLE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  Havendo quórum foi iniciada a 
reunião pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: A coordenado-
ra do PPGCFL informou que a UFES deliberou a autonomia dos programas quanto as ativida-
des acadêmicas e administrativas neste momento de isolamento social devido a pandemia do 
Covid-19, com exceção das aulas, que ainda estão suspensas de acordo com a Resolução 
007/2020 do Conselho Universitário até dia 30/04/2020. E, por enquanto, os prazos estabeleci-
dos em regimento do PPGCFL para conclusão dos cursos, que é 24 meses para o mestrado e 
48 meses para o doutorado, estão mantidos. Assim, como as demais atividades de defesa de 
projetos e qualificação. Pois o grande desafio, de acordo com a coordenadora, é passar por 
esses momentos e não ter prejuízos para os Programas de pós-graduação e aos discentes. 
Informou também que os prazos das agências de fomento na concessão das bolsas não houve-
ram alterações. Solicitou aos representantes que repassassem para os demais docentes da 
linha que mantivessem suas orientação de forma remota, e quem desejar de informações sobre 
plataformas de reuniões, poderão usar o Webex, adquirido pela universidade, ou outro progra-
ma/aplicativo que melhor lhe convém. Informou também que as Atas de defesas deverão ter 
assinaturas digitais. A Coordenadora informou que todos os discentes de mestrado matricula-
dos, e que não tem algum tipo de vínculo empregatício, estão recebendo as bolsas normalmen-
te. A Coordenadora informou que os e-mails enviados pela secretaria são preparados com cau-
telas, baseados com informações e orientações recebidas pela REITORIA, PRPPG, CCAE / 
UFES ou da CAPES, e por isso, há uma certa necessidade de aguardar o tempo correto para 
serem repassadas as informações confiáveis da instituição.  Item 2 – Inclusão de assuntos: 
não teve. Item 3 – Aprovação das atas: 10/02/2020 e 11/03/2020: A coordenadora informou 
que será encaminhada por e-mail, e que na próxima reunião, colocado em votação.  Item 4 – 
Abertura de processo seletivo de mestrado para vaga remanescente: A coordenadora in-
formou que o PPGCFL tem uma bolsa da Capes de mestrado para ser implementada no pro-
grama e como não tem mais candidatos aprovados no processo seletivo anterior para ser con-
vocado, em lista de espera, propôs que houvesse um novo processo seletivo para ingresso de 
discente até julho de 2020. Para distribuição dessa vaga, levando em consideração o equilíbrio 
entre as linhas de pesquisa, a sugestão que esta vaga fosse para o Manejo e Recursos Natu-
rais. Foi sugerido que a vaga atenda umas das seguintes áreas de atuação: Mensuração, Oti-
mização e Manejo Florestal; Manejo de Bacias Hidrográficas e Modelagem Hidrológica. Tam-
bém foi sugerido que este processo seja realizado de maneira digital, onde os candidatos serão 
avaliados pelo currículo lattes, projeto de pesquisa, histórico escolar e entrevista através de 
plataformas on line. Ficou formado e aprovado que a Comissão para este Processo Seletivo 
será pelos docentes: Henrique Machado Dias, Sustanis Horn Kunz, Gilson Fernandes da Silva. 
Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico.  Item 5 – 
Aprovação da Resolução-Seminários: A coordenadora solicitou aos professores Marcos Vi-
nicius e Henrique que preparassem uma resolução da Atividade de Seminário, regulamento o 
Regimento do PPGCFL, e que explicassem sobre o documento antes da votação. Após alguns 
questionamentos, ficou decidido retirar a proposta de Resolução da pauta, para que fossem 
feitas algumas alterações e posteriormente que a discussão retornasse a pauta em uma próxi-
ma reunião.  Item 6 – Aprovação do relatório de Pós-doutorado de Joana Farias dos San-
tos: A coordenadora solicitou que a profa. Dra. Sustanis Horn Kunz apresentasse de forma 
resumida o relatório entregue sobre o projeto “Avaliação de estratégicas para recuperação flo-
restal da Mata Atlântica na Bahia e no Espírito Santo: Bioma historicamente agredido”, realiza-
do pela pós-doutoranda Joana Farias dos Santos, de 07/01/2019 a 06/01/2020, por ela supervi-
sionada,  Após apresentação da docente, a coordenadora colocou em discussão e votação. Foi 
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aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 7 – Aprovação de 
solicitação de diploma (Mestrado e Doutorado) com envio apenas da versão final em 
formato digital da dissertação/tese: A coordenadora propôs que nesse período do trabalho 

remoto, a solicitação do diploma seja realizada sem entregar a versão impressa e o CD, e que 
após findado o período de isolamento social, terão um prazo para fazer as entregar da versão 
final e CD, conforme normas do PPGCFL. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimi-
dade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 8 – Troca de orientação: Leonor da 
Cunha Mastela: A coordenadora informou que a discente Leonor da Cunha Mastela, com ciên-
cia dos docentes envolvidos, solicitou a sua troca de orientação, que passaria a ser do Prof. Dr. 
Pedro Gutemberg de Alcântara Segundinho, como orientador e Prof. Dr. Fabricio Gomes Gon-
çalves, como coorientador. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico.  Item 9 – Criação da Comissão Interna de Autoavalia-
ção: A coordenadora informou que de acordo com a PRPPG e a CAPES, os PPGs precisam 
ter uma forma de autoavaliação institucional para um melhor planejamento interno. Essa autoa-
valiação, como exigido pela CAPES, também ficará registrada na proposta do relatório da Pla-
taforma Sucupira. Para isso, após a aprovação da Resolução 01/2020 do PPGCFL, que estabe-
lece as normas de autoavaliação do programa, é necessário, de acordo com a resolução, a 
criação de uma comissão interna, formada por três docentes do PPGCFL; um membro corre-
gedor e um discente do PPGCFL. Os docentes Henrique Machado Dias, Marcos Vinicius Wic-
kler Caldeira e Ananias Francisco Dias Júnior e o discente Edilson Sarter Braum, se dispuse-
ram a fazer parte desta comissão e foi sugerido que o Professor Dr. Michel Picanço Oliveira, 
docente do DCFM/UFES, fosse convidado para esta comissão como o membro corregedor. 
Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadê-
mico.  Item 10 – Homologação dos formulários da Autoavaliação: A coordenadora solicitou 
a retirada deste ponto da pauta. Solicitação aprovada pelos membros do Colegiado Acadêmico.  
Item 11 – Criação da Comissão: Atualização das regras de Defesa de projeto de pesquisa 
(Doutorado): A coordenadora explicou a necessidade de regulamentar diferentes aspectos do 

Regimento do PPGCFL para atender as atividades rotineiras do programa, como também para 
atender o quadrienal de avaliação da CAPES através do relatório sucupira. Estabeleceu-se com 
isso a necessidade de nomear uma comissão para atualizar as regras de defesas de projetos 
de pesquisa para os discentes de doutorado. A docente Sustanis Horn Kunz se dispões a ser a 
presidente da comissão. Os demais membros docentes permanentes do programa serão adici-
onados posteriormente. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos mem-
bros do Colegiado Acadêmico.  Item 12 – Criação da Comissão: Atualização das Normas 
relativas ao exame de qualificação (Mestrado e Doutorado); A coordenadora explicou a 

necessidade de regulamentar diferentes aspectos do Regimento do PPGCFL para atender as 
atividades rotineiras do programa, como também para atender o quadrienal de avaliação da 
CAPES através do relatório sucupira. Foi criado uma comissão para atualizar as normas de 
exame de qualificação para os discentes de mestrado e doutorado. O docente Marcos Vinicius 
Winckler Caldeira, se dispões a ser a presidente da comissão. Os demais membros docentes 
permanentes do programa serão adicionados posteriormente. Colocado em apreciação, foi 
aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 13 – Criação da 
Comissão: Criação da Resolução de aproveitamento de créditos: A coordenadora explicou 

que o PPGCFL precisa de criar uma resolução de aproveitamento de créditos devido as dificul-
dades de se estabelecer parâmetros para aceitação ou recusa de aproveitamento de disciplinas 
cursadas pelos alunos em outras instituições. O docente Gilson Fernandes da Silva, se dispões 
a ser a presidente da comissão. Os demais membros docentes permanentes do programa se-
rão adicionados posteriormente. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico.  Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17:00, e eu, Elizangela Pereira Cunha 
de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presen-
te ata, constando de cento e vinte (120) linhas que, após lida e achada conforme será aprovada 
e assinada por todos os membros deste Colegiado........................................................................ 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEIRA      _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 

Este documento foi assinado digitalmente por GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAMBROZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/117448?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por HENRIQUE MACHADO DIAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/118146?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/118672?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE EDUARDO MACEDO PEZZOPANE
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/118852?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/119054?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por GILSON FERNANDES DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/119569?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por NILTON CESAR FIEDLER
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/121298?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por ANANIAS FRANCISCO DIAS JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/121301?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por JUAREZ BENIGNO PAES
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/121706?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por SUSTANIS HORN KUNZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/130427?tipoArquivo=O



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA SETE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE (07/05/2020) ÀS NOVE HORAS E 
TRINTA MINUTOS (09:30h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA CISCO WEBEX, SOB A PRE-
SIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VI-
DAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, CO-
ORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRE-
SENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS 
HORN KUNZ, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLO-
GIA FLORESTAL; PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER 
CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA, FRANCIELLE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  Havendo quórum foi iniciada a 
reunião pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: A coordenado-

ra do PPGCFL informou que a Portaria da Capes não dará direito a prorrogação. As qualifica-
ções e as defesas de Projetos está em andamento, de forma online, conforme recomendações.  
Todas as dissertações e teses foram entregues dentro do prazo estabelecido em regimento.  
Solicitação de diplomas estão sendo realizadas, de forma remota.  As resoluções de exame de 
qualificação de mestrado e doutorado e Projeto de Tese para doutorando estão sendo elabora-
das.  Parabenizou o professor Gilson, pela live de Mata Nativa.  Item 2 – Inclusão de assun-
tos: não teve.  Item 3 – Aprovação das atas: 10/02/2020, 11/03/2020 e 23/04/2020: As atas 
das reuniões realizadas nos dias 10/02, 11/03 e 23/04, encaminhadas por email, juntamente 
com a covocação. Foram colocadas em apreciação e aprovadas por unanimidade pelos mem-
bros do Colegiado Acadêmico.  Item 4 – Aprovação do Edital para vaga remanescente: A 
coordenadora agradeceu o empenho e esforço do Professor Henrique para a confecção do 
edital. O EDITAL Nº 001/2020 PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS FLORESTAIS – PPGCFL-CURSO: MESTRADO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS, 
para uma vaga na linha de pesquisa Manejo de Recursos Naturais, para matricular em 2020-2, 
pois existe uma bolsa capes para ser implementada. Colocado em apreciação, foi aprovado por 
unanimidade pelo Colegiado Acadêmico.  Item 5 – Aprovação da Resolução de Seminário: A 

coordenadora agradeceu aos professores Henrique e Marcos Vinicius, pelo empenho e esforço, 
e a todos que de forma direta e indireta contribuiu para a preparação deste documento. Colo-
cado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião às 11:00, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de quarenta e 
seis (46) linhas que, após lida e achada conforme será aprovada e assinada por todos os 
membros deste Colegiado.............................................................................................................. 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEIRA      _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE (22/05/2020) ÀS NOVE HO-
RAS E TRINTA MINUTOS (09:30h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA CISCO WEBEX, SOB 
A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA 
VIDAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, 
COORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; PROF. JUAREZ BENINGO PAES, REPRESENTANTE 
DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS HORN KUNZ, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; 
PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEIRA, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA, FRANCIELLE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  Havendo quórum foi iniciada a reunião 
pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: A coordenadora do 
PPGCFL informou que realizou reunião com os discentes por linha de pesquisa.  Item 2 – In-
clusão de assuntos: não teve.  Item 3 – Solicitação de prorrogação de bolsa e prazo de 
defesa - 2021/1: Pedido de prorrogação de bolsa, sete solicitações encaminhadas.  Item 4 – 
Aprovação da Resolução de Qualificação de mestrado: A coordenadora agradeceu a cola-

boração de todos pela dedicação na elaboração desta resolução e pediu ao Professor Marcos 
para apresentar o documento, e após algumas sugestões, foi colocado em apreciação e apro-
vado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 5 – Aprovação da Re-
solução de Qualificação de doutorado: A coordenadora agradeceu a colaboração de todos 

para a atualização desta resolução e pediu ao Professor Marcos para apresentar o documento, 
e após algumas sugestões, foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico.  Item 6 – Aprovação da Resolução de Projeto de Pes-
quisa de Doutorado: A coordenadora agradeceu a colaboração de todos para a atualização 

desta resolução e pediu a Professora Sustanis para apresentar o documento, e após algumas 
sugestõess, foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade pelos membros do Cole-
giado Acadêmico.  Item 7 – Criação de disciplina: A coordenadora informou que a disciplina 
de Propriedades da Madeira será cancelada, e apresentou a proposta da criação da disciplina 
de Propriedades Físicas da Madeira e Instrumentação, ministrada pelo professor Djeison Cesar 
Batista. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado 
Acadêmico. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença 
de todos e encerrou a reunião às 11:00, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de 
quarenta e cinco (45) linhas que, após lida e achada conforme será aprovada e assinada por 
todos os membros deste Colegiado................................................................................................ 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. JUAREZ BENIGNO PAES                                 _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WICKLER CALDEIRA      _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA OITO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE (08/07/2020) ÀS TREZE HORAS E 
TRINTA MINUTOS (13:30h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA CISCO WEBEX, SOB A PRE-
SIDÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VI-
DAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, CO-
ORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRE-
SENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS 
HORN KUNZ, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLO-
GIA FLORESTAL; PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. JOSÉ EDUARDO MACEDO 
PEZZOPANE, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA. ESTIVE-
RAM AUSENTES NA REUNIÃO AS REPRESENTANTES DISCENTES.  Havendo quórum foi 
iniciada a reunião pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: 1 - A 

coordenadora do PPGCFL solicitou que as informações e a pauta da reunião sejam repassadas 
aos seus respectivos pares.  2- A coordenadora informou que o recurso financeiro do PRO-
AP/CAPES será repassado em duas parcelas e a previsão que o depósito da 1ª parcela acon-
teça em Julho ou Agosto. 3- A Coordenadora informou que no novo Regimento Interno do 
PPGCFL (RESOLUÇÃO Nº. 019/2019) os artigos de aproveitamento de créditos e aluno espe-
cial mencionam que sua definição será em resolução específica, e sugeriu que seja retirado do 
Regimento a parte de resolução específica e seja acrescido as informações necessárias as 
estes dois tópicos no próprio Regimento Interno, que terá alguns reajustes para padronizar com 
as resoluções que estão sendo elaboradas e modificadas.  4- A coordenadora informou que 
para Chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inova-
ção - MAI/DAI, o PPGCFL obtevea carta de concordância das seguintes empresas e respecti-
vos cursos: Suzano, uma doutorado; Agroflor, uma doutorado; Brascell, 1 doutorado; ECO 101, 
uma mestrado e uma doutorado; Aperam, uma mestrado. 5- A coordenadora informou que já foi 
divulgado os novos critérios de avaliação área/Capes e a importância de todos lerem o referido 
documento. 6- A coordenadora parabenizou ao Prof. Henrique pelo trabalho continuo realizado 
no site do PPGCFL e diante da comissão do processo seletivo, junto com os demais professo-
res que participaram para a realização deste trabalho.  Item 2 – Inclusão de assuntos: não 
houve.  Item 3 – Aprovação da 4ª e 5ª atas do Colegiado Acadêmico: A coordenadora apre-
sentou as atas das reuniões realizadas nos dias 07 e 22 de maio, respectivamente.  Colocadas 
em apreciação, foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  
Item 4 – Homologação do Processo Seletivo Edital 001/2020: A coordenadora informou que 
o Processo Seletivo Edital 001/2020, tiveram cinco inscrições de candidatos deferidas.  Na fase 
de avalição dos planos de trabalhos, dois candidatos não obtiveram a nota suficiente, sendo 
assim eliminados nesta parte do processo. Conforme a avaliação do currículo e entrevista, o 
resultado final do aprovados, ficou assim: Titular: Fabricio Dias Heitor (MRF/Manejo de Bacias 
Hidrográfica e Modelagem Hidrográfica); 1° Suplente: Rafael de Barcellos Coelho (MRF/Manejo 
de Bacias Hidrográfica e Modelagem Hidrográfica); 2° Suplente: Klisman Oliveira 
(MRF/Mensuração, Otimização, Manejo Florestal).  A coordenadora informou que os aprovados 
como titular e 1º suplente possuem vínculo empregatício, e o PPGCFL tem uma bolsa CAPES 
para implementar. E em conversa com o Pró-reitor, Prof. Valdemar, mesmo que o Edital menci-
ona que há uma vaga, sendo do interesse da coordenação e aprovação do Colegiado Acadê-
mico, poderia convocar os dois candidatos, além do candidato aprovado em primeiro lugar no 
processo seletivo.  Assim, a coordenadora colocou em apreciação convocar para ingressar em 
2020/2 o titular e os dois suplentes.  Foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegia-
do Acadêmico. Item 5 – Discussão da nova Resolução de Bolsas de Estudos: A coordena-
dora comentou algumas situações que ocorrem atualmente na distribuição de bolsa, e os moti-
vos de uma nova Resolução de bolsa.  Parte do texto proposto para a nova resolução foi lido e 
discutido. Algumas análises e sugestões foram sendo apresentadas, e ficou para uma próxima 
reunião finalizar a conclusão da nova resolução de bolsas de estudos. Item 6 – Inclusão de 
Docente Colaborador no PPGCFL: A coordenadora informou do interesse e da necessidade 
da inclusão do Professor Michel Picanço Oliveira, do DCFM/CCAE, no quadro de docentes do 
PPGCFL, e gostaria de convidá-lo como professor colaborador.  Colocado em apreciação foi 
aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Nada mais havendo a 
tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
16:00, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de sessenta e nove (69) linhas que, 
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após lida e achada conforme será aprovada e assinada por todos os membros deste Colegia-
do..................................................................................................................................................... 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

PROF. JOSÉ EDUARDO MACEDO PEZZOPANE       _________________________________ 
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE (18/08/2020) ÀS TREZE HO-
RAS (13:00h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE MEET, SOB A PRESIDÊNCIA DA 
COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAM-
BROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, COORDENADOR 
ADJUNTO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRESENTANTE DA 
LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS HORN KUNZ, RE-
PRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; 
PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA E FRANCIELLE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  Havendo quórum foi iniciada a reunião 
pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: 1 - A coordenadora do 

PPGCFL informou que começamos a importar as publicações na Plataforma Sucupira, e pediu 
para que os docentes ajudem na coleta do número de CPF dos participantes externos, quando 
receberem os e-mails da secretaria do PPGCFL e também preencher com muita atenção o cur-
rículo lattes. Informou que enviará um formulário para os discentes regulamente matriculados 
no qual estas informações também serão inseridas no preenchimento da Plataforma Sucupira. 
O prof. Henrique informou que o “Acordo de Parceria entre IDAF e UFES” já está sendo assi-
nado pelo Reitor da UFES. A Coordenadora do PPGCFL agradeceu ao Prof. Henrique pela 
edição dos editais do Processo Seletivo para ingresso em 2020/1.  Item 2 – Inclusão de as-
suntos: A coordenadora do PPGCFL solicitou a inclusão de pauta: aprovação do relatório de 
Pós-doutorado de Yonny Martinez Lopez. Colocado em apreciação, foi aprovada por unanimi-
dade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 3 – Aprovação da 6ª ata do Colegiado 
Acadêmico: A coordenadora do PPGCFL apresentou a ata da reunião realizada no dia 08 de 

julho de 2020. Colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Co-
legiado Acadêmico.  Item 4 – Aprovação de Editais de seleção – mestrado e doutorado: A 
coordenadora do PPGCFL informou que as propostas dos editais já foram encaminhadas para 
a PRPPG/UFES, que aprovou as mesmas. Informou que o Presidente do Processo Seletivo 
será o Prof. Henrique Machado Dias. O prof. Henrique fez a apresentação e leitura de cada 
edital, e as devidas alterações conforme os membros do Colegiado na colaboração ao longo da 
apresentação dos editais. Este Processo Seletivo ocorrerá de forma online, com as inscrições 
por email, e não haverá prova escrita, devido à Pandemia de Covid 19. O Edital 002/2020 Mes-
trado para candidatos com vínculo empregatício ofertará total de 16 vagas. O Edital 003/2020 
Doutorado para candidatos com vínculo empregatício ofertará total de 12 vagas. O Edital 
004/2020 Mestrado de ampla concorrência ofertará ao total de 14 vagas. O Edital 005/2020 
Doutorado ofertará no total de 08 vagas para ampla concorrência. Colocado em apreciação, foi 
aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. Item 5 – Aprovação de 
calendário de aulas remotas: A coordenadora do PPGCFL apresentou a proposta do calendá-
rio acadêmico baseado na Resolução 29/2020 CEPE, para o Ensino-Aprendizagem Remoto 
Temporário e Emergencial – Earte. O período 2020/1 retorna em agosto e finaliza em outubro. 
O período 2020/2 inicia em novembro de 2020 e finalizar em março de 2021. Os discentes, re-
gulares e especiais, já matriculados nas disciplinas/atividades de 2020/1, poderão fazer os ajus-
tes de matrículas até 05 de setembro. Os docentes enviarão até dia 24/08 para a secretaria do 
PPGCFL os planos de ensinos-Earte. A coordenadora solicitou o cancelamento da disciplina 
“Mecânica da Madeira”, ofertada pelo Prof. Pedro Gutemberg de Alcântara Segundinho que 
estará de Licença Capacitação neste período. E solicitou o cancelamento das disciplinas "Rela-
ção Água-madeira" e "Formação e Estrutura Anatômica da Madeira" ofertadas pelo Prof. Juarez 
Benigno Paes, por não poder ministrar em formato remoto a disciplina. Colocado em aprecia-
ção, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. Inclusão de As-
sunto: Aprovação do relatório de Pós-doutorado de Yonny Martinez Lopez: A coordenado-
ra apresentou o relatório de estágio de pós-doutoramento, realizado pelo pós-doutorando 
Yonny Martinez Lopes, projeto “Aproveitamento de resíduos florestais e plásticos reciclados 
para a produção de chapas de madeira-plástico com retardante de chama”, de 01/11/2015 a 
30/11/2028, que foi supervisionado pelo Professor Dr. Juarez Benigno Paes. Após apresentar o 
parecer relatado pelo prof. Henrique Machado Dias, a coordenadora colocou em votação. Foi 
aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Nada mais havendo a 
tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
15:20, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação 
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em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de setenta (70) linhas que, após lida e 
achada conforme será aprovada e assinada por todos os membros deste Colegiado................... 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA    _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE (25/08/2020) ÀS DEZ 
HORAS (10:00h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE MEET, SOB A PRESIDÊNCIA 
DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DA-
MBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, COORDENADOR 
ADJUNTO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRESENTANTE DA 
LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS HORN KUNZ, RE-
PRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; 
PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PES-
QUISA DE SILVICULTURA E FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE 
DISCENTE.  AUSÊNCIA DOS REPRESENTANTES DA LINHA DE PESQUISA DE MANEJO 
DE RECURSOS NATURAIS. Havendo quórum foi iniciada a reunião pela coordenadora que 
apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: 1 - A coordenadora do PPGCFL informou que 

o Reitor da UFES, Prof. Paulo Sérgio de Paula Vargas, assinou no dia 24/08 o Convênio com o 
IDAF, e o Prof. Henrique Machado Dias é o coordenador no âmbito da UFES deste convênio. 
Neste momento está somente a aguardar a assinatura do diretor presidente do IDAF. A coor-
denadora agradeceu ao Prof. Ananias pela criação da arte do Processo Seletivo.  Item 2 – In-
clusão de assuntos: A coordenadora do PPGCFL solicitou a inclusão de pauta: Solicitação de 
aproveitamento de Proficiência em Língua Estrangeira I e Prorrogação de bolsa de discentes 
mestrado e doutorado. Colocados em apreciações, foram aprovadas por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico. Item 3 – Aprovação da 7ª ata do Colegiado Acadêmico: 

A coordenadora do PPGCFL apresentou a ata da reunião realizada no dia 18 de agosto de 
2020. Colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado 
Acadêmico. Item 4 – Aprovação dos Planos de Ensino-Earte 2020/1: A coordenadora do 
PPGCFL informou que baseado na Resolução 29/2020 CEPE, para o Ensino-Aprendizagem 
Remoto Temporário e Emergencial – Earte, os discentes matriculados em disciplinas no perío-
do 2020/1 precisavam verificar os planos de ensinos e informarem se aceitam ou não permane-
cer matriculado na disciplina do 2020/1. Foi encaminhado por email, para cada discente matri-
culado nas respectivas disciplina, as ementas e um link para responder em formulário. Todas 
os planos de ensinos obtiveram mais de 50% de aceite dos discentes. Dois docentes, prova-
velmente, irão ministrar as suas disciplinas ofertadas em 2020/1, em novembro e dezembro, o 
que foi informado que neste momento de pandemia será permitido pelo SAPPG. Já os demais 
docentes planejam finalizar em outubro. Colocado em apreciação os planos de ensino, foi apro-
vado por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 5 – Solicitação de vaga 
edital de seleção: A coordenadora do PPGCFL apresentou as solicitações dos docentes para 
vagas em editais de Processo Seletivo para 2021: O prof. Rodrigo solicitou uma vaga de douto-
rado sem vínculo, Edital 005/2020. O prof. Juarez, solicitou uma vaga em doutorado sem víncu-
lo e uma vaga em doutorado com vínculo, Editais 005/2020 e 003/2020, respectivamente, com 
a observância que se tiver que optar por um destes editais, sua preferência é doutorado com 
vínculo. O prof. Alexandre, solicitou duas vagas para mestrado sem vínculo, Edital 004/2020.  O 
prof. Fabrício solicitou uma vaga de doutorado sem vínculo, Edital 005/2020. A Coordenação 
explicou os critérios de distribuição de vagas, o controle de revezamento por docentes nos edi-
tais anteriores e apresentaram uma planilha de números de orientação por docente para 2021, 
após as defesas previstas. Também informaram a preocupação de ofertar vagas sem previsão 
de bolsa. Após muitas considerações, as solicitações foram colocadas em votação, separada-
mente. Uma vaga de mestrado sem vínculo para o prof. Alexandre: três não favoráveis, um 
favorável e uma abstenção; Uma vaga de doutorado com vínculo para o prof. Juarez: um não 
favorável, três votos favoráveis e uma abstenção. Uma vaga de doutorado sem vínculo para o 
prof. Rodrigo: três não favoráveis, um favorável e uma abstenção; Uma vaga de doutorado sem 
vínculo para o prof. Fabrício: dois votos não favoráveis, um favorável e uma abstenção. Ficou 
aprovada a solicitação de uma vaga de doutorado com vínculo para o Prof. Juarez, no Edital 
003/2020, pelo Colegiado Acadêmico.  Inclusão de Assunto: Solicitação de aproveitamento 
de Proficiência em Língua Estrangeira I: A coordenadora apresentou a solicitação do discen-
te de mestrado Augusto Melo Moulin Breda, e passou para o Prof. Ananias, que foi o relator 
desta solicitação, que fizesse as considerações desta solicitação. Após o Prof. Ananias informar 
sobre a situação do documento apresentado, foi favorável a solicitação. Colocado em aprecia-
ção, o parecer do prof. Ananias, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado 
Acadêmico.  Prorrogação de bolsa de discentes mestrado e doutorado: A coordenadora leu 

as solicitações dos discentes Jaily Kerller Batista de Andrade, Jaqueline Rocha de Medeiros e 
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Alice Soares Brito, que teve a ciência do seus respectivos orientadores.  Em todas as solicita-
ções pedem prorrogação de bolsas por três meses (junho, julho e agosto de 2021).  Após todos 
os membros do Colegiado fazerem suas considerações, foi colocado em votação, tendo três 
votos não favoráveis e um voto favorável. Ficaram as três solicitações de prorrogações não 
aprovadas pelo Colegiado Acadêmico. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do PPG-
CFL agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12:20, e eu, Elizangela Pereira 
Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, lavrei a 
presente ata, constando de setenta e seis (76) linhas que, após lida e achada conforme será 
aprovada e assinada por todos os membros deste Colegiado........................................................ 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA    _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAMBROZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/117448?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por HENRIQUE MACHADO DIAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/118146?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/118672?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE EDUARDO MACEDO PEZZOPANE
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/118852?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/119054?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por GILSON FERNANDES DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/119569?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por NILTON CESAR FIEDLER
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/121298?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por ANANIAS FRANCISCO DIAS JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/121301?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por JUAREZ BENIGNO PAES
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/121706?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por SUSTANIS HORN KUNZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/130427?tipoArquivo=O



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REA-
LIZADA NO DIA OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE (08/09/2020) ÀS OITO HORAS 
(08:00h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE MEET, SOB A PRESIDÊNCIA DA CO-
ORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAMBROZ. 
ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, COORDENADOR ADJUN-
TO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRESENTANTE DA LINHA DE 
PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROFA. SUSTANIS HORN KUNZ, REPRESEN-
TANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; PROF. 
MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA 
DE SILVICULTURA; PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA 
DE PESQUISA DE MANEJO DE RECURSO NATURAIS E FRANCIELLE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  Havendo quórum foi iniciada a reunião pela coor-
denadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: 1 - A coordenadora do PPGCFL 

informou que: a) a UFES faltou um pouco para atingir a pontuação necessária para ser classifi-
cada no Edital MAI/DAI (CNPq); b) o Edital Proapem/FAPES está aberto, e solicitou para os 
representantes docentes verifiquem com seus pares qual é a demanda para solicitar neste edi-
tal. Que na próxima reunião deste colegiado pretende votar as solicitações para preparar a pro-
posta do Edital; c) há um Edital da UFES para manutenção de equipamentos em aberto; d) A 
comissão do CCAE/UFES está fazendo um trabalho de divulgação de projetos e pesquisas de 
extensão pelas redes sociais e que os interessados deverão encaminhar o texto e informações 
de contato para o e-mail da coordenadora, professora Graziela; e) A Fapes divulgou o resultado 
parcial do edital para pós-doutoramento, e o PPGCFL teve oito (08) projetos aprovados. Item 2 
– Inclusão de assuntos: A representante discente do PPGCFL solicitou a inclusão de pauta: 
Reuniões do Colegiado Acadêmico fossem em sessão aberta para os discentes assistirem. A 
coordenadora do PPGCFL solicitou inclusão de pauta: Indicação de Representante Institucional 
para participação na Chamada Pública CNPq nº 25/2020. Colocados em apreciações, foram 
aprovadas por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. Item 3 – Aprovação da 
8ª ata do Colegiado Acadêmico: A coordenadora do PPGCFL apresentou a ata da reunião 
realizada no dia 25 de agosto de 2020. Colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade 
pelos membros do Colegiado Acadêmico. Item 4 – Proposta do Plano de Ensino-Earte de 
Proficiência em Língua Estrangeira I e II: A coordenadora do PPGCFL informou que em reu-
nião com o prof. Alexandre, responsável por aplicar as provas de Proficiências de Língua Es-
trangeira I e II, o mesmo sugeriu a aplicação de um trabalho para a avaliação destas atividades, 
devido ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – Earte, em substituição 
da avaliação por prova escrita. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico.  Item 5 – Modificação de distribuição de vagas dos Edi-
tais de Seleção para 2021: A coordenadora do PPGCFL apresentou a solicitação do Prof. Nil-

ton para vaga em editais de Processo Seletivo para 2021: uma vaga em mestrado com vínculo 
e uma vaga em doutorado com vínculo, Editais 002/2020 e 003/2020, respectivamente. Colo-
cado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico. A coordenadora 
informou que o prof. Rodrigo solicitou o cancelamento de uma vaga do Edital 004/2020, que 
estava para sua área de atuação. Após a apresentação da coordenadora do quadro de previ-
são de orientados para 2021, foi sugerido que está vaga seja relocada ao orientador com me-
nos orientados, que neste caso seria para o prof. Fabrício. E caso ele não tenha interesse, a 
vaga seja para o prof. Djeison e prof. Adriano, nesta ordem. Colocado em apreciação, foi apro-
vado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico.  Inclusão de Assunto: Reuniões do Cole-
giado Acadêmico fossem em sessão aberta para os discentes assistirem: A representante 
discente apresentou a solicitação dos discentes dos PPGCFL para assistirem as reuniões do 
Colegiado Acadêmico sem direito a voto e manifestação. Após algumas argumentações dos 
membros do Colegiado, foi incluído pelos conselheiros também a possibilidade de atender a 
todos os docentes do PPGCFL essa manifestação de inclusão. Após ampla discussão, a coor-
denadora colocou em votação, tendo três votos favoráveis e três votos contrários, colocando a 
coordenadora, presidente da sessão para o voto de desempate, tendo a mesma votando não 
favorável a solicitação da representante dos discentes. Portanto, a solicitação não foi aprovada.  
Indicação de Representante Institucional para participação na Chamada Pública CNPq nº 
25/2020: A coordenadora do PPGCFL informou que é preciso indicar um Representante Institu-
cional para participação na Chamada Pública CNPq Nº 25/2020 – Apoio à pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação: bolsas de mestrado e doutorado. A indicada foi a Professora Dra. 
Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, CPF: 078905237-77, Coordenadora do PPGCFL/UFES. 
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Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico.  Nada mais 
havendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião às 09:00, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de setenta e quatro (74) 
linhas que, após lida e achada conforme será aprovada e assinada por todos os membros des-
te Colegiado..................................................................................................................................... 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROFª. SUSTANIS HORN KUNZ                                 _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA    _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 10ª REUNIÃO 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, 
REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE (27/10/2020) ÀS 
NOVE HORAS (09:00h), POR VIDEO CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE MEET, SOB A PRESI-
DÊNCIA DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VI-
DAURRE DAMBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, CO-
ORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR, REPRE-
SENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS; PROF. ALEXANDRE 
ROSA DOS SANTOS, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E 
ECOLOGIA FLORESTAL; PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA, REPRESEN-
TANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICULTURA; PROF. GILSON FERNANDES DA SIL-
VA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE MANEJO DE RECURSO NATURAIS E 
FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE.  Havendo quórum 
foi iniciada a reunião pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: 1 

- A coordenadora do PPGCFL informou que: a) estamos concorrendo a alguns editais para bol-
sa de mestrado e doutorado; b) as aulas Earte 2020/1 foram bem apertadas, que o período 
finaliza no final deste mês e alguns docentes só irão finalizar até dezembro, que permitiu a soli-
citação devido ao período de pandemia e a justificativa dos docentes é coerente, e que o perío-
do de 2020/2 terá um tempo maior para as disciplinas serem ministradas, mesmo com o reces-
so de final de ano e férias dos docentes; c) o recurso financeiro do PROAP para cada docente 
utilizar é R$ 2.278,00. Que alguns estarão tentando utilizar para tradução e revisão de artigo, 
que está custando em média R$ 1.000,00 para tradução e R$ 500,00 para revisão; d) foi enca-
minhado aos discentes uma pesquisa, mas falta processar os dados, que provavelmente na 
próxima reunião, passaremos um relatório desta pesquisa.  Item 2 – Inclusão de assuntos: A 
representante discente do PPGCFL solicitou a inclusão de pauta: Reuniões dos membros do 
Colegiado Acadêmico com os discentes do PPGCFL. Colocado em apreciação, foi aprovada 
por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. Item 3 – Aprovação da 9ª ata do 
Colegiado Acadêmico: A coordenadora do PPGCFL apresentou a ata da reunião realizada no 
dia 08 de setembro de 2020. Colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico.  Item 4 – Desligamento de discentes: A coordenadora do 

PPGCFL informou que a discente de Gizely Azevedo Costa solicitou desligamento do curso de 
doutorado no PPGCFL, por motivo de aprovação em outro Programa com bolsa de estudos. 
Também informou que a discente Thamara Lins Bravo, foi desligada do curso de mestrado por 
ultrapassar os prazos regimentais fixados no Regimento, sua matrícula inicial foi em 01 de mar-
ço de 2018.  A discente foi notificada por um comunicado encaminhado por email no dia 
11/09/2020, e tinha o prazo de cinco (05) dias para apresentar sua defesa escrita, caso tivesse 
interesse. Porém não houve nenhum manifesto da discente.  Item 5 – Aprovação para a des-
tinação do recurso do PROAPEM/Fapes: A coordenadora do PPGCFL apresentou as infor-

mações para a distribuição do recurso, que precisam ser preenchidas para encaminhar a pro-
posta, conforme edital. Sua sugestão foi que R$ 35.000,00 seja destinado para internacionali-
zação, cinco (5) bolsas de doutorado com duração de 36 meses e duas (2) bolsas de mestrado 
com duração de 24 meses. Após alguns argumentos e sugestões foi colocado em apreciação, e 
aprovado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico.  Inclusão de Assunto: Reuniões dos 
membros do Colegiado Acadêmico com os discentes do PPGCFL: A representante discen-
te apresentou a solicitação dos discentes dos PPGCFL para uma reunião com os membros do 
Colegiado Acadêmico. Após algumas argumentações dos membros do Colegiado, foi colocado 
em apreciação e aprovado por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico. A Coordenadora ficou 
de marcar uma data dentre os próximos 15 dias.  Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
do PPGCFL agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 09:00, e eu, Elizangela 
Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 
lavrei a presente ata, constando de sessenta (60) linhas que, após lida e achada conforme será 
aprovada e assinada por todos os membros deste Colegiado........................................................ 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR             _________________________________ 

PROF. ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS                 _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA    _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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ATA DA 11ª REUNIÃO 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, 
REALIZADA NO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE (03/12/2020) ÀS OITO 
HORAS (08:00h), POR VIDEO-CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE MEET, SOB A PRESIDÊNCIA 
DA COORDENADORA DO PPGCFL, PROFESSORA GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DA-
MBROZ. ESTIVERAM PRESENTES: PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS, COORDENADOR 
ADJUNTO PPGCFL; PROF. ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS, REPRESENTANTE DA LI-
NHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; PROF. MARCOS VINI-
CIUS WINCKLER CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVICUL-
TURA; PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUI-
SA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
REPRESENTANTE DISCENTE. AUSENCIA JUSTIFICADA DOS REPRESENTANTES DA LI-
NHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS. Havendo quórum foi iniciada a reunião 
pela coordenadora que apresentou a pauta:  Item 1 – Informes gerais: 1 - A coordenadora do 

PPGCFL informou que: a) O processo seletivo para ingresso em 2021, ocorreu de setembro a 
novembro, todo de forma remota e com total de 69 inscritos, sendo: 14 no mestrado com víncu-
lo, 16 no mestrado sem vínculo, 16 no doutorado com vínculo e 23 no doutorado sem vínculo.  
A coordenadora agradeceu ao Prof. Henrique que presidiu a comissão e parabenizou pelo ex-
celente trabalho realizado, e agradeceu a todos que contribuíram com este processo seletivo.  
b) Foi solicitado aos representantes das linhas de pesquisa a atualização das descrições dos 
projetos para a Plataforma Sucupira. c) Informou que no dia 14/12/2020 ocorrerá uma reunião 
com o Pró-Reitor da PRPPG, Prof. Valdemar Lacerda Junior, junto aos docentes do PPGCFL. 
d) Informou que no dia 16/12/2020, acontecerá uma assembleia geral com os docentes, para 
informa-los sobre os relatórios sucupira e planejamentos para 2021. e) Informou que o PPGCFL 
ficou no 3º lugar no Edital do PROAPEM, que contemplará o 1º e 2º lugar e que foi feito um 
pedido de revisão junto a FAPES da nota final, aguardando neste momento o resultado. f) In-
formou que no Edital CNPq 25/2020 o Programa foi contemplado com bolsa de mestrado, mas 
ainda não foi informado a quantidade pela agência. g) Apresentou a denúncia feita anonima-
mente a ouvidoria da UFES, que notificou ao Pró-reitor da PRPPG, e o mesmo tramitou para a 
coordenação do PPGCFL no intuito de apurar os fatos.  A denúncia foi que o discente Thiago 
Nunes da Silva Macedo, estava recebendo bolsa de doutorado e trabalhando para uma empre-
sa privada e residindo em São Paulo. A coordenação verificou as informações com o orientador 
e o discente, que é de mestrado, e não doutorado como feito na denúncia, e justificou dizendo 
que está residindo em outro estado e começou a ter vínculo empregatício recentemente, e que 
já iria informar ao PPGCFL no momento da matrícula do período 2020/2, que ocorreu no dia 
10/11.  Foi apresentado os esclarecimentos dos fatos para PRPPG dentro do prazo estipulado, 
e foi tomada as providencias necessárias, para o cancelamento da bolsa. Coube salientar no 
momento que não será implementada a bolsa pra outro aluno pois o PPGCFL não tem discen-
tes de mestrado necessitando de bolsa no momento, somente para a entrada 2020/1, em abril 
de 2021.  h) O Prof. Gilson informou que começou a chegar alguns equipamentos do Projeto 
FINEP, aprovado a anos atrás, e que ficou surpreso ao saber que chegaria os equipamento, 
pois decorrido tanto tempo, já não tinha criado tanta expectativa. i) O Prof. Henrique informou 
que está em fase final dos formulários de autoavaliação, com a ajuda do Prof. Michel, e em 
breve, será disponível para responder e que estes dados serão anexados na Plataforma Sucu-
pira deste quadriênio. Ressaltando que os formulários serão elaborados no google docs e com 
perguntas de forma direta, sem espaços para escrita aberta, para facilitar a análise posterior 
das respostas. j) O Prof. Henrique, agradeceu a todos os docentes que ajudaram no processo 
seletivo e reiterou a importância do próximo processo seletivo em manter as entrevistas virtuais 
e de forma eliminatória, não classificatória como neste último processo seletivo.  Item 2 – In-
clusão de assuntos: A coordenadora solicitou a inclusão de pauta: Calendário Provisório Aca-
dêmico para 2021.Solicitação aprovada pelos membros do Colegiado Acadêmico. Item 3 – 
Aprovação da 10ª ata (27/10/2020) do Colegiado Acadêmico: A coordenadora do PPGCFL 
apresentou a ata da reunião realizada no dia 27 de outubro de 2020. Colocada em apreciação, 
foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico. Item 4 – Desligamen-
to de discente: Edilson Sarter Braum: A coordenadora do PPGCFL informou que o discente 
Edilson Sarter Braum solicitou desligamento do curso de doutorado no PPGCFL.  Item 5 – Ho-
mologação do Resultado Final do Processo Seletivo, Editais 02/2020 Mestrado com Vín-
culo; 03/2020 Doutorado com Vínculo; 04/2020 Mestrado sem Vínculo e 05/2020 Doutora-
do sem Vínculo: A coordenadora do PPGCFL informou que no dia 09/11/2020, foi divulgado o 

resultado final do Processo Seletivo com a lista dos aprovados em suas respectivas linhas de 
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pesquisa no site do PPGCFL.  Colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade pelos 
membros do Colegiado Acadêmico. Item 6 – 6- Aprovação do edital interno de Doutorado 
Sanduíche: A coordenadora apresentou a proposta do Edital 006/2020, para os discentes do 

PPGCFL interessados ao Doutorado Sanduíche com bolsa da CAPES. Foi sugerido pela Fran-
ciele, representante discente, como mencionado no Edital da CAPES, referente a este assunto. 
Colocada em apreciação, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadê-
mico. Inclusão de Assunto: Calendário Provisório Acadêmico para 2021: A coordenadora 

apresentou a proposta para o Calendário Acadêmico de 2021 de Janeiro a Junho, e disse que 
ainda está muito incerto passar datas, devido a Pandemia do Covid-19.  Colocado em aprecia-
ção, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Nada mais ha-
vendo a tratar, a Coordenadora do PPGCFL agradeceu a presença de todos e encerrou a reu-
nião às 10:00, e eu, Elizangela Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Florestais, lavrei a presente ata, constando de oitenta e dois (82) li-
nhas que, após lida e achada conforme será aprovada e assinada por todos os membros deste 
Colegiado......................................................................................................................................... 
PROFª GRAZIELA BAPTISTA V. DAMBROZ               _________________________________ 

PROF. HENRIQUE MACHADO DIAS                           _________________________________ 

PROF. ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS                 _________________________________ 

PROF. MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA    _________________________________ 

PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA                     _________________________________ 

FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA                  _________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE 1 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS (PPGCFL) DO CENTRO DE CIÊNCIAS 2 
AGRÁRIAS E ENGENHARIAS (CCAE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 3 
REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE (21/12/2020) ÀS 4 
NOVE HORAS (09:00h), POR VIDEO-CONFERÊNCIA, VIA GOOGLE MEET, SOB A PRESI-5 
DÊNCIA DO COORDENADOR ADJUNTO DO PPGCFL, PROFESSOR HENRIQUE MACHA-6 
DO DIAS. ESTIVERAM PRESENTES: PROFA. SUSTANIS HORN KUNZ, REPRESENTANTE 7 
DA LINHA DE PESQUISA GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL; PROF. MARCOS 8 
VINICIUS WINCKLER CALDEIRA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE SILVI-9 
CULTURA; PROF. GILSON FERNANDES DA SILVA, REPRESENTANTE DA LINHA DE PES-10 
QUISA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS; PROF. ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚ-11 
NIOR, REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE PRODUTOS FLORESTAIS E FRAN-12 
CIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DISCENTE. AUSENCIA JUSTIFI-13 
CADA DA COORDENADORA, PROFA. GRAZIELA BAPTISTA VIDAURRE DAMBROZ. Ha-14 
vendo quórum foi iniciada a reunião pelo coordenador adjunto que apresentou a pauta:  Item 1 15 
– Informes gerais: 1 - O coordenador adjunto do PPGCFL informou que as atas das reuniões 16 
de 2020 serão encaminhadas em um único arquivo em PDF, para a assinatura, via lepisma de 17 
todos os docentes membros do colegiado acadêmico, e solicitou a discente representante que 18 
assine presencialmente, em dia e horário combinado com a secretária do PPGCFL. Item 2 – 19 
Inclusão de assuntos: A representante discente Francielle Rodrigues de Oliveira solicitou in-20 
clusão de pauta na reunião sobre possibilidades de prorrogação de bolsas CAPES, para todos 21 
os discentes matriculados durante a pandemia. Porém a discente ressalto que essa prorroga-22 
ção não seria definitiva, pois cada discente deveria enviar em seus respectivos prazos a 23 

solicitação para decisão do colegiado. A proposta, segundo a discente, garantiria o di-24 

reito de pedido de prorrogação de bolsa, caso a Portaria da CAPES fosse revogada. No 25 
entanto, essa solicitação não foi aprovada pelo presidente da reunião, pois a mesma não proto-26 
colou junto a secretaria acadêmica os documentos para que fossem analisados individualmente 27 
a solicitação e, consequentemente, votado pelo colegiado. O presidente informou também que 28 
pedidos nesse sentido devem ser individualizados pelos discentes, com assinaturas do orienta-29 
dor, e que não vê necessidade nessa discussão no momento, já que os discentes não chega-30 
ram nem a metade do curso para que isso fosse objeto de discussão. Além do mais, as ativida-31 
des acadêmicas de disciplinas, foram ministradas no modelo EARTE neste ano de 2020, o que 32 
é normal neste primeiro ano de curso os discentes estarem envolvidos em disciplinas. Portanto, 33 
o presidente não colocou essa demanda da discente dos pedidos de prorrogação de bolsas dos 34 
bolsistas da Capes de mestrado e doutorado em votação. Item 3 – Aprovação da 11ª ata 35 
(03/12/2020) do Colegiado Acadêmico: O coordenador adjunto do PPGCFL apresentou a ata 36 
da reunião realizada no dia 03 de dezembro de 2020. Colocada em apreciação, foi aprovada 37 
por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 4 – Aprovação do relatório 38 
do Pós-doutorado João Vitor Toledo: O coordenador adjunto apresentou o relatório anual de 39 
João Vitor Toledo, que foi encaminhado anteriormente por email para apreciação dos membros 40 
do colegiado do PPGCFL. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos membros 41 
do Colegiado Acadêmico.  Item 5 – Prorrogação de prazo de defesas: 1-Alice Soares Brito: 42 
solicitou prazo até agosto de 2021; 2-Bruna Tomaz Sant’Ana: solicitou prazo até maio de 43 
2021; 3-Glícia Silvania Pedroso Nascimento: solicitou prazo até abril de 2021;, 4-Jaily Kerl-44 
ler Batista de Andrade: solicitou prazo até agosto de 2021; 5-Julia Siqueira Moreau: solicitou 45 
prazo até julho de 2021; 6-Laisi Bellon Cesconetto: solicitou prazo até agosto de 2021; 7-46 
Jaqueline Rocha de Medeiros: solicitou prazo até maio de 2021; 8-Mariza Pereira de Olivei-47 
ra Roza: solicitou prazo até julho de 2021; 9-Mônica Taires Rodrigues da Silva: solicitou pra-48 
zo até maio de 2021; 10-Rachel Clemente Carvalho: solicitou prazo até abril de 2021; 11-49 
Tales Junior dos Santos: solicitou prazo até maio de 2021. O coordenador adjunto do PPG-50 
CFL apresentou a lista dos discentes que solicitaram prorrogação de prazo, com seus respecti-51 
vos prazo (mês), e informou que estes prazos já estão no limite e não poderão solicitar mais 52 
nenhuma prorrogação de defesa. Reiterando que essas prorrogações não acarretará em conti-53 
nuação da bolsa além do estabelecido em decisão do colegiado anteriores. Colocados em 54 



apreciação, foram aprovados por unanimidade pelos membros do Colegiado Acadêmico a pror-55 
rogação dos prazos de defesa.  Item 6 – Homologação do Resultado Final do Processo Se-56 
letivo Edital 06/2020 de Doutorado Sanduíche: O coordenador adjunto do PPGCFL informou 57 
que a Comissão deste Processo Seletivo, formada pela coordenadora Profa. Graziela Baptista 58 
Vidaurre, docente externo ao PPGCFL, Prof Michel Picanço Oliveira e a discente de doutorado 59 
Rita de Cássia Freire Carvalho, apresentaram o resultado final do Processo Seletivo para dou-60 
torado sanduíche, que teve dois candidatos inscritos. Após cumpridos as etapas de seleção, 61 
ficou a classificação: Jeferson Pereira Martins Silva, nota final 97,19 APROVADO; e Taís Rizzo 62 
Moreira, nota final 96,99 SUPLENTE. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade 63 
pelos membros do Colegiado Acadêmico.  Item 7- Lista de bolsa dos discentes matricula-64 
dos no PPGCFL: O coordenador adjunto apresentou a lista de discentes de doutorado sem 65 
bolsa, com sua nota final, NF, no processo seletivo de ingresso ao curso, e a respectiva ordem 66 
de implementação, que ocorrerá após as defesas de janeiro e fevereiro de 2021, e com a aber-67 
tura da implementação das bolsas do Edital do PROCAP/FAPES, previsto para fevereiro de 68 

2021: 1º- Caroline Palacio de Araujo – NF 99,26 (Silvicultura), 2º- Rita de Cássia Freire Carva-69 

lho – NF 84,44 (Geotecnologia e Ecologia Florestal), 3º- Antonio Henrique Cordeiro Ramalho – 70 
NF 79,00 (Manejo de Recursos Naturais), 4º- Elayne Katia dos Santos Galvão (Silvicultura) – 71 
NF 82,09. Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade a ordem de prioridade de 72 
bolsas pelos membros do Colegiado Acadêmico. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 73 
do PPGCFL agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 10:00, e eu, Elizangela 74 
Pereira Cunha de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 75 
lavrei a presente ata, constando de setenta e oito (78) linhas que, após lida e achada conforme 76 
será aprovada por todos os membros deste Colegiado e assinada pela coordenadora e secreta-77 
ria do PPGCFL. 78 


