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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

 ATA DA 42° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA
EXTRAORDINÁRIA. Aos três dias do mês de abril do ano de 2020, às 09:00 horas, o Programa de Pós-
Graduação em Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, realizou de forma remota, por meio da
ferramenta RNP, a 42° reunião, convocada de forma extraordinária e, presidida pelo Prof. Dr. Thiago Augusto da
Cunha, estando presentes os Professores (as) Doutores (as): Felippe Coelho de Souza (Titular); Nei S. Braga
Gomes (Titular); Symone Maria de Melo Figueiredo (Titular); Tarcísio José Gualberto Fernandes
(Suplente), Eduardo Pacca Luna Mattar (Suplente) e Karine Milene Faustino da Silva (representante
discente/ CIFLOR).  Na ocasião, depois de constatado o devido quórum, o Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha
deu início, às 9:21, informando que a reunião tinha a finalidade de tratar da seguinte pauta:  i) Apreciação de
decisão Ad referendum dada em virtude da necessidade de realização de defesas de dissertações dos discentes:
Egon Fabrício de Castro, Gabriel Miranda Lima de Lima e Uilian Costa de Araújo; ii) Apreciação de
decisão Ad referendum dada em favor dos requerimentos apresentados pelos discentes: Júlio Roberto da Rocha
Almeida e Artur Neto Fidelis Duarte, que solicitaram autorização para finalizar a disciplina: Docência
Orientada (CF105)  no primeiro semestre letivo de 2020; iii) Apreciação de matrícula curricular do discente
Mauro Alessandro Karasinski, aluno selecionado por meio do Procad; iv) Matrículas especiais (na
modalidade matrícula especial sem vínculo com programas de pós-graduação) dos discentes: Elias Alves da
Silva Júnior e Patrícia Pauhls S. Silva; vi) Análise sobre a possibilidade de Realização de atividades de
pesquisa de coleta de dados e reuniões/ encontros de orientações durante o período de suspensão das atividades
acadêmicas; vii) Requerimento protocolado pelo discente Júlio Roberto da Rocha Almeida solicita troca de
seu orientador, professor Ary Vieira de Paiva, pelo professor Irving Foster Brown; viii)) Análise sobre a
continuidade ou suspensão  das bancas Defesas de Qualificações agendadas para o mês de abril e maio; xix)
Análise de Ad refrendum  que indeferiu o requerimento do discente Júlio Roberto da Rocha Almeida sobre
prorrogação de prazo para sua qualificação; x) Análise da composição das bancas de defesas Dissertação dos
alunos que tiveram deferimento de prorrogação de prazo para Defesa. Após anunciar as pautas, professor Thiago
Augusto iniciou a reunião informando sobre o encontro com os coordenadores dos Programas de pós-graduação,
convocado pela Propeg e informou quais as pautas tratadas durante o encontro: A primeira delas foi a suspensão
do Calendário acadêmico pelo Consu. Professor Thiago salientou que, baseado nessa decisão, a Propeg informou
que estão suspensas todas as atividades acadêmicas da pós- graduação e que, segundo a instrução normativa
Propeg nº 01 de abril de 2020, as aulas da pós-graduação não estão autorizadas a acontecer na modalidade
Educação à distância (EAD). Segundo o professor Thiago, essa modalidade só está permitida para programas
que tragam essa previsão em seu PPC do curso. Informou ainda que, de acordo com a referida Normativa, as
atividades complementares podem ser realizadas, porém não poderão ser contabilizadas na carga horária da
disciplina. Em seguida, acrescentou que, de acordo com a Norma, estão proibidas a realização das Defesas
presenciais (tanto de dissertações, quanto de qualificações). No entanto, informou que estão autorizadas a
realização dessas defesas de forma online, por meio de ferramentas digitais como:  Google Hangout, Skype,
Google meet, Web Conferência RNP. No entanto, antes de ocorrerem, essas Defesas precisam ser aprovadas
pelo colegiado do curso. Neste momento, informou que o Ciflor já realizou três defesas de dissertações, que
ocorreram antes da divulgação da Normativa, e que estas foram autorizadas baseadas nas deliberações da
portaria Capes nº 36 de 19 de março de 2020, que já tinham se manifestado sobre a possibilidade de
realização de defesas online.  Professor Thiago informou que as defesas já realizadas foram feitas de forma
remota, nos dias e horários especificados conforme descrito a seguir e que foram aprovadas Ad referendum, e
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que estas estavam na pauta para serem homologadas pelo colegiado. Dando continuidade, professor Thiago
colocou as referidas bancas (aprovadas Ad referendum) para que fossem homologadas e, após a explicação
apresentada pelo professor Thiago, o colegiado aprovou por unanimidade, o Ad referendum sobre as bancas de
defesas já realizadas, conforme segue: 

Orientador

 
Orientando/a Data da

defesa Banca Examinadora

Sabina Cerruto
Ribeiro 

Egon Fabrício de
Castro

31/03/2020 às
9:00

Sabina Cerruto Ribeiro (presidente)

Nadezhda Galia Selaya Garvizu (Membro
Externo/Herencia)

Jean Carlo Gonçalves Ortega (Membro
externo/CCBN/UFAC)

Irving Foster Brown (Suplente)

Nei S. Braga
Gomes

Gabriel Miranda
Lima de Lima

02/04/2020 às
8:00

Nei S. Braga Gomes (Presidente)

Afonso Figueiredo Filho (Membro Externo
/Unicentro)

Thiago Augusto da Cunha (CCBN/UFAC)

Felippe Coelho de Souza (Suplente)

Thiago Augusto da
Cunha                  
     

Uilian Costa de
Araújo

30/03/2020 às
09:00

Thiago Augusto da Cunha (Presidente)

Afonso Figueiredo Filho (Membro
Externo/Unicentro)

Lúcia Helena de Oliveira Wadt

Tarcísio José Gualberto Fernandes (Suplente)

Prosseguindo com este assunto, Professora Symone Figueiredo perguntou se as defesas que ocorreram, de forma
online, aconteceram com a mesma qualidade das defesas que são realizadas de forma presencial, pois a
preocupação dela é que, por conta da qualidade da internet utilizada pelo aluno ou por algum dos membros da
banca, essa qualidade possa ficar comprometida, não somente por estes fatores, citados por ela, mas por outros
fatores inesperados. Professor Thiago cita como exemplo, a defesa de seu orientado Uilian Costa de Araújo, que
foi realizada de forma remota, e que segundo ele, aconteceu de forma tranquila e não apresentou nenhum
problema, que pudesse ter comprometido a qualidade da defesa. Da mesma forma, professor Nei Braga cita que
realizou a defesa de seu orientado Gabriel Miranda Lima de Lima e que também não apresentou nenhum
problema. Dando continuidade, professor Tarcísio perguntou como ficará, nessas situações, as assinaturas das
atas de Defesas e sugeriu que estas fiquem sob responsabilidade da coordenação do curso, e que quando acabar a
situação de saúde pública, por conta da covid -19, os professores passem na coordenação do curso para
assinarem as referidas atas. Neste momento, professor Felippe Coelho sugeriu que as atas fiquem sob
responsabilidade de cada presidente das bancas, para que, havendo necessidade, eles façam as alterações quando
necessário, como alterações de títulos etc; e, ao final, cada presidente de banca fica responsável pela colheita das
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assinaturas e entrega na coordenação.  Neste momento, eu Adriana Maria acrescentei que, quando o membro for
externo ( ou seja, não mora em Rio Branco) essas assinaturas podem ser colhidas por e-mail, pois já existe essa
orientação vinda da Propeg, e ao final da pandemia, cada professor presidente das bancas de defesas de
dissertações fica responsável pela colheita das demais assinaturas, de forma presencial, e ele mesmo entrega na
coordenação do curso, pois se tudo ficar sob a responsabilidade da coordenação, depois ficará difícil para a
coordenação controlar todas as modificações necessárias (como alterações de títulos, etc.) e colheita das
assinaturas que faltarem.  Terminada as considerações, votaram por unanimidade para que todas as atas das
defesas de Dissertações serão entregues para os presidentes das bancas e que ao final da suspensão das
atividades, cada um deles fica responsável pela entrega na coordenação do curso, com todas as assinaturas. Em
seguida, professora Symone perguntou como fica o tempo máximo de cada banca, considerado que podem
existir quedas de internet e que ficará difícil controlar o tempo gasto em cada interrupção. Além disso, a
professora Symone sugeriu que sejam acrescidos 10 minutos para cada uma das defesas, como forma de
compensar possíveis quedas de internet. Além disso, acrescenta que, além da preocupação dela com o tempo,
existe a preocupação de que um dos membros não consiga acesso à internet e que por isso a banca tenha que ser
cancelada. Por isso, ela sugere que o suplente possa participar das Defesas para evitar esse tipo de problema.
Neste momento, professor Thiago sugere que o tempo perdido, por conta das quedas de internet, sejam
acrescentados ao final de cada defesa, como forma de manter o equilíbrio do tempo. Em relação à participação
do suplente, professor Thiago informou que não há problema que o suplente participe da defesa (como ouvinte)
para prevenir os problemas citados pela professora Symone, mas acrescenta que é necessário que o presidente
tenha ciência de que somente um dos membros (titular ou suplente) poderá assinar a ata. Continuando com a
questão do tempo levantada pela professora Symone, professor Tarcísio sugere que, durante este período de
pandemia, seja considerado apenas o tempo mínimo (que é de trinta minutos) e que o presidente da banca (tanto
de qualificação, quanto de defesa de dissertação) faça o controle do tempo máximo, de acordo com a
necessidade de cada banca. Por este motivo, sugere que o aluno não seja reprovado se ultrapassar o tempo
máximo de 50 minutos, mas somente se não atingir o tempo mínimo de trinta minutos. Pois na opinião do
professor, essa exigência é desproporcional, por conta da situação de Covid-19, levando em consideração que
nem todos disponibilizam de internet de qualidade para a realização de suas defesas, o que pode resultar em
problemas como: quedas de internet, interrupções e/ ou impossibilidade de acessos.   Após esta proposta
apresentada pelo professor Tarcísio, professora Symone retira a proposta apresentada por ela, e afirma que esta
proposta apresentada pelo professor Tarcísio supre as necessidades. Neste momento, a proposta foi colocada em
votação, e foi aprovada por unanimidade, ficando decidido que será considerado, para cada banca de defesa,
somente o tempo mínimo (30 minutos) e que o tempo máximo será desconsiderado, enquanto durar o período de
calamidade pública em decorrência da Covid-19, para efeitos de reprovação, cabendo a cada presidente de banca
controlar o tempo, de acordo com a necessidade no momento da defesa. Deste modo, o aluno só será reprovado
se não atingir o tempo mínimo de defesa. Em seguida, foi colocado para apreciação o Ad referendum assinado
pelo professor Thiago Augusto, em relação ao requerimento apresentado pelos discentes: Júlio Roberto da
Rocha Almeida e Artur Neto Fidelis Duarte, que solicitaram autorização para que a disciplina: docência
orientada (que ambos iniciaram no segundo semestre letivo de 2019) seja finalizada no primeiro semestre letivo
de 2020. Neste momento, professor Thiago apresentou o requerimento dos discentes e explicou que a portaria da
Capes prevê que os discentes podem terminar a disciplina em até dois semestres letivos e, por este motivo, ele
aprovou por meio de Ad refrendum.  Em seguida, colocou o referido Ad referendum para votação que foi
aprovado, por unanimidade. Dando continuidade, foi colocado em apreciação a matrícula curricular dos
discentes Mauro Alessandro Karasinski, que é aluno da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Irati,
Estado do Paraná, e foi selecionado por meio do Procad, e fará mobilidade acadêmica, durante o primeiro
semestre letivo de 2020, conforme normas do Programa, e está sendo orientado pela professora Drª. Sabina
Cerruto Ribeiro, que o aconselhou a matricular-se na disciplina: Identificação e Caracterização de
Tipologias Florestais (CF104).  A matrícula do discente foi aprovada por unanimidade.  Em seguida, foi
colocado em pauta as matrículas especiais (na modalidade matrícula especial sem vínculo com programas de
pós-graduação) dos discentes: Elias Alves da Silva Júnior e Patrícia Pauhls S. Silva, que solicitaram matrícula
nas disciplinas abaixo especificadas:

Discente Código Disciplinas Carga horária Período
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Elias Alves da Silva
Júnior

 CF203 Formação de Povoamentos
Florestais

45 1º semestre de 2020

Patrícia Pauhls S.
Silva CF104 Identificação e Caracterização

de Tipologias Florestais 60 1º semestre de 2020

Professor Thiago explicou que os professores já tinham se manifestado pelo aceite dos referidos discentes nas
disciplinas, e em seguida, as matrículas, conforme especificado em quadro acima, foram aprovadas por
unanimidade. Em seguida, professor Thiago informou que a Instrução Normativa Propeg nº 01, de 02 de
abril de 2020, delibera sobre as atividades acadêmicas e atividades de pesquisa na Ufac, durante a vigência da
situação de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), prevê que as atividades de
pesquisa, desenvolvidas em laboratórios dentro das dependências da Ufac, deverão ser realizadas
mediante apresentação de escala, informando o local, o nome do pesquisador, horário, e o modo de
atendimento. A escala deverá ser enviada à Propeg e à Prefcam via SEI, e uma cópia impressa deverá ser
afixada na porta do laboratório e na entrada do prédio, quando houver, e além disso, prevê que a
realização das atividades de pesquisa em campo ficam autorizadas, desde que não provoquem
aglomeração de pessoas, respeitando todas as medidas de segurança orientadas pelo Ministério da Saúde.
E também estipula que reuniões e encontros de orientação no âmbito dos cursos/programas de pós-
graduação poderão ser realizados online, desde que aprovados pelo respectivo Colegiado e de comum
acordo entre as partes. Deste modo, levando em consideração a previsão do texto, professor Thiago explicou
que precisa colocar em votação a possiblidade do curso realizar as atividades, acima previstas, de acordo com as
especificações contidas no texto. Deste modo, após essas explicações, a realização pelo Ciflor, das atividades
mencionadas, foram aprovadas, por unanimidade. E cabe à coordenação do curso informar aos professores e
solicitar agenda das atividades para proceder à abertura do processo, conforme especifica a normativa. Em
seguida foi colocado em discussão o requerimento protocolado pelo discente Júlio Roberto da Rocha Almeida,
que solicita troca de seu orientador professor Ary Vieira de Paiva, porque, segundo o discente, ele tem
encontrado dificuldades em continuar a orientação à distância, pois o professor está aposentado e retornou para
sua cidade de origem, Campinas, São Paulo. Por este motivo, ele sugeriu como novo orientador o professor
Irving Foster Brown. Após leitura do requerimento do aluno, com a exposição dos motivos, o colegiado
aprovou, por unanimidade a troca de orientação, cabendo à coordenação informar ao professor e ao novo
orientador a decisão. Em seguida, professor Thiago coloca em apreciação a situação das qualificações agendadas
para o mês de abril e maio (turma ingressante em 2019), tendo em vista qu,e na opinião dele, a melhor situação
seria a suspensão de todas as qualificações, uma vez que ele já havia recebido reclamações de alguns alunos e
professores por conta da manutenção do calendário de qualificações. Em seguida professor Thiago colocou em
votação a suspensão das qualificações e, após análise, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela suspensão
de todas as Defesas de Qualificações, agendadas para o mês de abril e maio, de acordo com as agendas já
homologadas em colegiado apresentadas em quadro a seguir:

Orientador Discente Data Banca Examinadora

Evandro José
Linhares
Ferreira

Arthur
Mendonça
Formighieri

09/04/2020 às 14h

Symone M. de M. Figueiredo (Presidente/ CCBN/
UFAC)

Irving Foster Brown (Parque Zoobotânico/UFAC)

Anelena L. de Carvalho (Membro Externo /Sema)

Nei S. Braga Gomes (Suplente/ CCBN/ UFAC).

Evandro Artur Neto 08/04/2020 às Symone M. de M. Figueiredo (Presidente/CCBN/
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Orfanó
Figueiredo

Fidelis
Duarte

14:30h UFAC)

Irving Foster Brown (Parque Zoobotânico/UFAC)

Luciano A. Ribas (Membro Externo/ Embrapa)

Thiago Augusto da Cunha
(Suplente/CCBN/UFAC).

Ary Vieira de
Paiva

Júlio
Roberto da
Rocha
Almeida

02/04/2020, às
14:00

 

Tarcísio José G. Fernandes (Presidente CCBN/
UFAC)

 Evandro José Linhares Ferreira (Inpa)

Berenice K. da A. da Silva (Membro
Externo/CCBN/UFAC)

 Susana Melo (Suplente)

Sabina Cerruto
Ribeiro

Karine
Milene
Faustino da
Silva

07/04/2020, às
09h

Evandro José L. Ferreira (Presidente/Inpa)

Henrique Augusto Mews (Membro Externo/ Meco)

Nadezhda G. S. Garvizu (Membro Externo/ Peru)

Irving Foster Brown (Suplente/Parque
Zoobotânico/UFAC)

Nei S. Braga
Gomes

Larisse da
Silva
Ganda

06/04/2020, às
8:30;

Felippe Coelho de Souza (Presidente CCBN/
UFAC)

Marco Antonio Amaro (Mem. Externo/CCBN/
UfAC)

Moisés S. Lobão (Membro Externo CCBN/ UFAC)

Patrícia Gomes Ribeiro (Suplente/ CCBN/ UFAC)

Evandro José
Linhares
Ferreira 

Marcio
Aurélio
Dantas
Ferreira

O6/04/2020, às
4:00

Thiago Augusto da Cunha (Presidente CCBN/
UFAC)

Evandro Orfanó Figueiredo (Embrapa/Acre)

Anelena Lima de Carvalho (Membro Externo/
Sema)

Symone Maria de Melo Figueiredo (Suplente/
CCBN/UFAC)

Felippe Coelho
de Souza

Sângela
Pereira

09/04/2020, às
14:00

Nei S. Braga Gomes (Presidente CCBN/ UFAC)
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Rodrigues Berinice Kussumoto de A. da Silva (Membro
Externo)

Marco Antonio Amaro (Membro Externo)

Tarcisio José G. Fernandes (Suplente/ CCBN/
UFAC)

Symone M. de
Melo
Figueiredo

Raimunda
Taveira

17/04/2020, às
8:00

Evandro Orfanó Figueiredo/ Presidente CCBN/
UFAC)

Irving Foster Brownq (Parque Zoobotânico/ UFAC)

Karla Da Silva Rocha (Membro
Externo/CFCH/UFAC)

Anelena Lima de Carvalho (Suplente/Sema)

Marcio de
Oliveira
Martins

Renato da
Silva
Oliveira

09/04/2020,às
8:00

Felippe Coelho da Silva (Presidente CCBN/ UFAC)

Nei S. Braga Gomes (CCBN/ UFAC)

Almecina B. Ferreira (Mem. Externo CCBN/
UFAC)

Thiago Augusto da Cunha (Suplente CCBN/
UFAC)

Nei S. Braga
Gomes

Renato
Silva de
Lima

08/04/2020,às
14:00

Felippe Coelho de Souza (Presidente/ CCBN/
UFAC)

Anelena Lima de Carvalho (Membro Externo
/Sema)

Vera Lucia Reis Brown / Membro Externo /Sema)

Mariliene de C. Bento (Suplente/Parque
Zoobotânico// UFAC)

Professor Thiago acrescentou que, a suspensão será válida até a deliberação por parte do Conselho Universitário
(Consu) sobre o retorno das atividades acadêmicas. E ratificou que, após deliberação do Consu, o colegiado irá
se reunir novamente para estipular novos prazos para os agendamentos das referidas qualificações.  Cabendo aos
discentes e orientadores, por ocasião da suspensão das defesas, aprimorar os projetos, se necessário, e havendo
necessidade podem fazer alterações nas bancas. Informou ainda, que cabe à coordenação informar aos alunos e
professores esta decisão.  Além disso, a coordenação deve informar ainda que, por conta desta suspensão, não
haverá acréscimos de tempo no prazo de defesa, permanecendo, o prazo de 24 meses, não podendo essa
suspensão ser utilizada, ao final dos 24 meses, como justificativa para solicitar prorrogação de prazos. Em
relação ao discente Raimundo Maciel Dávila, que já defendeu a qualificação, e foi reprovado, fica suspenso o
prazo para nova qualificação, contando do dia 17 de março (data da suspensão das atividades acadêmicas) até a
divulgação feita pelo Consu do retorno das atividades.   Em seguida, foi colocado em análise de Ad referendum
que indeferiu o requerimento do discente Júlio Roberto da Rocha Almeida, que havia solicitado prorrogação
de prazo para sua qualificação, uma vez, que segundo ele, por problemas com a orientação, não estava apto para
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a qualificação. Professor Thiago explicou que o motivo do indeferimento foi pela inexistência de previsão no
Regimento interno de haver prorrogação de qualificação. Neste momento, a discente Karine Milene Faustino da
Silva sugeriu que a negativa de prorrogação da qualificação estivesse presente de forma clara no texto do
regimento do curso, por que isso facilitava para o aluno, pois segundo ela, essa ausência gera muitas dúvidas.
Dando continuidade, foram colocadas para apreciação a composição das bancas de Defesa de dissertação, que
tiveram prorrogação de prazo deferidos em reunião anterior de colegiado, e serão realizadas entre os meses de
abril e maio. Após leitura de todos os nomes dos membros, que compõe as referidas Bancas, a composição foi
aprovada por unanimidade, conforme segue:

Orientador Orientando/a Defesa Banca Examinadora

Symone Maria de
Melo Figueiredo

Alexandra
Bezerra de
Menezes

23/04/2020
às 9:00

Symone Maria de Melo Figueiredo (Presidente);

Evandro Orfanó Figueiredo (Embrapa Acre)  

Anelena Lima de Carvalho (Membro externo/ Sema);

Evandro José Linhares Ferreira (Suplente)

Evandro Ferreira
Arthur
Cavalcante de
Oliveira

27/04/2020
às 15:00

 Evandro José Linhares Ferreira (Presidente/ Inpa)

 Nei S. Braga Gomes (CCBN/UFAC)

Anelena Lima de Carvalho (Membro Externo/Sema)  

Susana Maria de Melo Silva (Suplente)

Felippe Coelho Raquel Talita
Chaves

29/04/2020
às 14 h

Felippe Coelho de Souza (Presidente/ CCBN/UFAC);

Tadário Kamel de Oliveira (Membro externo/
Embrapa/ Acre);

 Nei Sebastião Braga Gomes(CCBN/UFAC)

Thiago Augusto da Cunha (Suplente/CCBN/UFAC);

Dando continuidade, professor Thiago informou que fica sob responsabilidade da coordenação do curso,
informar aos discentes e presidentes sobre a mudança no tempo máximo para as Defesas. E em seguida,
professor Thiago passou algumas orientações aos professores sobre a realização de home office e destacou que
os professores tentem revisar artigos científicos parados e que cada um tente publicar o maior número de artigos
durante esse período de suspensão de atividades. Além disso, sugeriu que os professores procurassem revisar
projetos de pesquisa, tanto de alunos novos, como de alunos da turma 2019. Após essas orientações, o professor
Thiago encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, oportunidade em que, nada mais havendo a tratar
eu, Adriana Maria de Souza Silva, secretária-executiva do Ciflor, lavrei a pressente ata, que vai por mim,
assinada, pelo presidente, professor Dr. Thiago Augusto da Cunha e pelos demais membros.

 

                                                                                                Adriana Maria de Souza Silva/ Secretária Executiva/
CIFLOR
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Thiago Augusto da Cunha/ Presidente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

Membros presentes: 

Felippe Coelho de Souza/ Membro Titular CIFLOR/ UFAC/CCBN

Nei S. Braga Gomes/ Membro Titular CIFLOR/ UFAC/CCBN

Symone Maria de Melo Figueiredo/Membro Suplente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

Tarcísio José Gualberto Fernandes/Membro Suplente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

Karine Milene Faus�no da Silva/Membro representante discente/ CIFLOR
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