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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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 OITO DE 
JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM ÀS QUATORZE 
HORAS, POR MEIO DE VIDEO CHAMADA, (LINK:  
HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/RUN-BXFM-GRY), 
SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR HENRIQUE 
MACHADO DIAS, COORDENADOR DO PPGCFL, 
COM A PRESENÇA DOS(AS) SEGUINTES 
MEMBROS: MICHEL PICANÇO OLIVEIRA, 
COORDENADOR ADJUNTO PPGCFL; GRAZIELA 
BAPTISTA VIDAURRE DAMBROZ, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA DE 
PRODUTOS FLORESTAIS; 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 COM 
JUSTIFICATIVA: SUSTANIS HORN KUNZ, 
REPRESENTANTE DA LINHA DE PESQUISA 
GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL. 

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou aberta a 
Sessão. 1. ORDEM DO DIA: A pedido do Presidente houve algumas alterações na 
ordem dos pontos que tinha sido encaminhado na convocação pelo Ofício Circular nº 
002/2021-Secretaria/PPGCFL/CCAE/UFES. 1.1- Descredenciamento do docente do 
PPGCFL: Prof. Dr. Luciano José Minette -  Encaminha, para homologação, a 
solicitação informal do docente Luciano José Minette, por motivos pessoais pediu o seu 
desligamento do Programa O Presidente fez uma carta de agradecimento pela 
colaboração do docente ao Programa que enviaria após a decisão do colegiado. Em 
esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 1.2- 
Desligamento de discentes por solicitação conforme regimento interno (Art.55): 
Ramon Ferreira Oliveira e Jhuilker Jhunior Oliveira Gomes – Encaminha, para 
homologação, as solicitações dos discentes recebidas pela secretaria do Programa por 
email, do desligamento do Programa devido a aprovação em outra instituição. Ramon 
Ferreira Oliveira, foi aprovado no Programa de Pós-Graduação da Mississippi State 
University, Estados Unidos. Jhuilker Jhunior Oliveira Gomes, foi aprovado no Programa 
de Pós-Graduação na Universidade de Lisboa, Portugal. Em esclarecimento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 1.3- Retificação do Edital do 
Processo Seletivo 01/2021 – Redistribuição de vaga - O Presidente informou que 
devido ao desligamento dos discentes Ramon Ferreira Oliveira e Jhuilker Jhunior 
Oliveira Gomes do curso Mestrado, e do docente Luciano José Minette, que tinha uma 
vaga de Mestrado para a área de Mecanização, Ergonomia e Colheita Florestal, era 
preciso que fosse feito uma retificação no Edital de seleção em vigência antes que fosse 
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feito a seleção. Apresentou a tabela de docentes por número de orientados, e fez a 
seguinte proposta: uma vaga para a área de Manejo de Bacias Hidrográficas e 
Modelagem Hidrológica e uma vaga para a área de Meteorologia e Ecofisiologia 
Florestal. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade a 
inclusão de duas vagas no Edital do PPGCFL 01/2021, retirando a vaga de 
responsabilidade da área de Mecanização, ficando estabelecido que o coordenador 
converse com os possíveis docentes que porventura receberão essas novas vagas. 4- 
Desligamento de discente por ultrapassar o prazo conforme regimento interno 
(Art. 63): Tales Junior dos Santos - O Presidente informou que o discente de 
mestrado Tales Junior dos Santos, orientado da professora Sustanis Horn Kunz, tinha 
até dia 31/05/2021, para defender sua dissertação de mestrado, conforme solicitação de 
prorrogação de prazo de defesa, aprovada no Colegiado Acadêmico no dia 21/12/2020. 
Após esclarecimento regimentais, a representante discente, Rita de Cássia Freire 
Carvalho, com a palavra, informou que conversou com o discente Tales e que ele 
explicou que o projeto dele dependia de coleta de dados na cidade de Iúna-ES, e com a 
pandemia da COVID-19 o discente ficou impossibilitado de se deslocar até Iúna para 
prosseguir com a coleta. Logo após ele ter defendido o projeto, devido a pandemia, o 
projeto dele teve que ser alterado para trabalhar com um banco de dados. Segundo a 
representante informou, o discente enfrentou dificuldades, devido a área ser nova para 
ele. Informou também que Tales conseguiu escrever a dissertação e enviou para sua 
orientadora, ainda no mês de maio.  O Presidente foi questionado pela representante 
discente, se diante da situação, poderia fazer uma outra solicitação de prorrogação de 
prazo ou uma troca de orientação. O Presidente respondeu que os formulários de 
solicitação defesa e de prorrogação de defesa e o pedido de troca de orientação, 
precisam ser assinados pelo discente e sua orientadora, e nenhum desses documentos 
foi encaminhado à secretaria, antes do prazo terminar. O Presidente também informou, 
através de conversas com a docente Sustanis, que essa alteração de projeto aconteceu 
aproximadamente em setembro de 2020 e que demandaria somente em análises de 
dados remotamente, sem idas ao campo, através da disponibilização de dados de 
outros projetos, na forma de Meta-análise, e que contaria com amplo esforço de um 
comitê de orientação com docentes membros do PPGCFL e de outras instituições, e 
mesmo com esse apoio o discente não conseguiu desenvolver sua dissertação de forma 
mínima satisfatória para encaminhar a dissertação para arguição de uma banca, 
segundo a orientadora informou ao coordenador do curso. Após discussão, foi colocado 
em votação o desligamento do discente Tales Junior dos Santos. Aprovado por ampla 
maioria no colegiado, com quatro votos favoráveis e um contrário.  O senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou a Sessão encerrada às 15 horas e 17 
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- Presidente do Colegiado Acadêmico do PPGCFL 
Elizangela Pereira Cunha de Almeida - Siape 1847739 
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