
29/07/2020 SEI/UFAC - 0075789 - Ata de Reunião

https://sei.ufac.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=85023&infra_sistema=10… 1/3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 43° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA EXTRAORDINÁRIA Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2020, às 09:40, o Programa de Pós-
Graduação em Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, realizou de forma remota, por meio da ferramenta RNP, a 43° 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), Sabina Cerruto Ribeiro (Suplente,
que participou apenas como ouvinte, pois estava em gozo de férias) 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 9:48, informando que a reunião tinha a finalidade de tratar da seguinte
pauta:  i) Informes: a) Edital Capes Amazônia Legal; b) Plataforma Sucupira: Análise proposta/ Análise preenchimento/ Avaliação Quadrienal; c) Parceria com o
Programa CFT do Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa): Oferta de disciplinas/Outros; ii)  Autoavaliação do Programa:  a) Formulário de avaliação
direcionado: i) discentes matriculados e egressos  (com o objetivo de avaliar as disciplinas/   aplicado a cada seis meses) e avaliar o programa (que será aplicado uma
vez por ano); ii) docentes; iii) membros de bancas (com objetivo de avaliar as dissertações do Programa); iii) Recurso Proap; iv) Termo de cooperação SEMA; v)
Análise de Ad referendum concedidos: a) Bancas de Defesas de dissertações dos discentes: Aline Pereira Gomes e Marcelo Augusto Barros de Oliveira, b)
Envio de processo de Emissão de diploma dos alunos: Israel Ricardo de Melo  e Melbin Gomez Guillen; vi) Comissão de autoavaliação Ciflor; vii) inclusão de
pauta referente à criação de Grupo de estudos em: Inovações Tecnológicas na Avaliação e Monitoramento Ambiental; viii) Desligamento do discente
Wanderson de Araújo Aguiar; xix) Troca de orientação (turma 2020) dos discentes: a) Joana Keila da Silva Gomes b) Ronier Felipe da Silva Oliveira; c) Karine
Lameira. Após anunciar as pautas, professor Thiago Augusto da Cunha iniciou a reunião informando sobre o edital Capes de Programa de Desenvolvimento da Pós-
Graduação (PDPG – Amazônia Legal), lançado com a finalidade de consolidar os Programas de Pós- graduação com notas na avaliação da Capes 3 ou 4 e
proporcionar a nucleação de Programas com notas 5, 6 ou 7. O coordenador mostrou que as propostas selecionadas pela Capes receberão um valor de R$ 627.000,00
exclusivo para a modalidade de Custeio. Acrescentou ainda que o Programa Ciflor foi agrupado dentro da área temática 2 Biodiversidade, Conservação e
Recuperação Ambiental, juntamente com mais dois Programas: Programa de Pós-Graduação em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia (Cita) e Programa
de Pós-Graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais (Meco). Esse agrupamento foi realizado durante reunião com todos os coordenadores liderada pela
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Ademais, foi deliberado que o Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha coordenasse a elaboração da proposta. O Coordenador
enfatizou que o objetivo do edital não é de apoiar projeto de pesquisa, mas sim de uma proposta Institucional para apoio à Pós-Graduação. Do total do recurso R$
200.000,00 será destinado para despesas de custeio sendo dividida em 4 repasses de R$ 50 mil por ano para os três Programas. O restante (R$ 427.200,00) para
despesas com bolsas (2 cotas de mestrado, 2 cotas de doutorado e 4 cotas de pós-doutorado). Também foi definido, em comum acordo entre os três coordenadores
dos Programas, que parte do recurso de 50 mil reais (R$ 20.000,00) fosse utilizado em atividades comum para os três Programas sendo o restante (R$ 30.000,00)
divididos entre cada (R$ 10.000,00) para gasto com atividades específicas de cada Programa. O Coordenador acrescentou que a proposta está sendo elaborada entre
os coordenadores e, caso seja aprovada pela Capes, a Propeg será a unidade gestora do recurso mediante o uso de um cartão pesquisador tendo como responsável a
pró-reitora professora Dra. Margarida Lima de Carvalho. Acrescentou que se a proposta for aprovada será feita uma reunião, com cada um dos nossos professores,
para fazer um levantamento de demandas do programa como forma de destinar o uso do recurso no valor de (R$ 10.000,00). Também foi informado que as cotas de
bolsas de doutorado do edital não serão utilizadas pelos Programas, pois o Ciflor não possue doutorado. As quatro cotas de bolsas de pós doutorado deverão ser
utilizadas para a atração de novos pesquisadores para os três Programas, com o objetivo fixar pesquisadores de outras instituições. Portanto, essas cotas não serão
para uso de docentes dos Programas. Dando prosseguimento, professor Thiago informou que finalizou o preenchimento da Plataforma Sucupira, que foi enviada para
Análise, e que este preenchimento se refere à avaliação Quadrienal. Em seguida, salientou a importância de captar informações para enriquecer a plataforma
Sucupira e manter os currículos atualizados para facilitar essa captação.  Dando continuidade, com as pautas, professor Thiago anunciou que o Ciflor teria que
realizar uma autoavaliação, por exigência da Capes, e para isso teve que encaminhar uma proposta de autoavaliação, e que o prazo para consolidar a proposta
correspondente ao ano de 2020 será até dezembro de 2020. Ressaltou que essa autoavaliação permitirá ao Programa montar uma matriz interna para que seja
possível, por meio dos dados obtidos, fortalecer as oportunidades para identificar as fraquezas do Programa e montar estratégias com o objetivo de corrigir ou
minimizar essas fraquezas. Explicou que, por este motivo, teve que aprovar ad referendum, os nomes que compuseram a comissão que elaborou a proposta, que foi
instituída com os seguintes membros: 

 
 
Representantes docentes

Farley William Souza Silva Presidente
Thiago Augusto da Cunha Membro
Symone M. de Melo Figueiredo Membro
Tarcísio Jose G. Fernandes Membro
Nei Sebas�ão Braga Gomes Membro

Representante Técnico- administra�va Adriana Maria de Souza Silva Membro
Representante discente Júlio Roberto da Rocha Almeida Membro

Após análise, os nomes que compuseram a comissão de autoavaliação, foram aprovados por unanimidade. Dando continuidade, a professora Symone Figueiredo
questionou se as avaliações programadas para o mês de junho e julho de 2020, por conta da pandemia, seriam prejudicadas. Acrescentou que não seria prudente
aplicar o questionário da avaliação para os alunos que ingressaram no ano de 2020, tendo em vista que esses alunos praticamente não tiveram aula, por conta da
suspensão das atividades acadêmicas que aconteceu no dia 17 de março de 2020, sem previsão de retorno. Professor Thiago explicou que o ideal, diante deste
cenário, é que a turma que iniciou em 2020, não participe da primeira avaliação. Desse modo, a proposta de autoavaliação (que abrange cronograma e é, composto
por três questionários, que são destinados aos alunos (da quarta turma) e egressos, aos professores e aos membros das bancas de defesas dissertações, foi provada por
unanimidade.  Dando prosseguimento, informou que o Ciflor firmou uma parceria com o Inpa e que, de início, nessa parceria, foram disponibilizadas 10 vagas para
os alunos do Ciflor cursarem a disciplina: Mudanças Globais e a Amazônia, que será ministrada entre os dias 22 de Junho a 03 de Julho, via videoconferência, pelo
Dr. Philip Fearnside, por meio do aplicativo Zoom. Em seguida, professor Thiago colocou em apreciação a pauta correspondente ao recurso Proap, que segundo ele,
corresponde ao valor de R$3.724,88, correspondente à primeira parcela. Acrescentou que, segundo informações repassadas pela Propeg, a primeira parcela já está
disponível para uso no mês de julho e que a segunda parcela, correspondente ao mesmo valor, estará disponível no mês de setembro. Explicou que é necessário que o
colegiado decida em que o curso deverá gastar o dinheiro, pois esta decisão precisa ser enviada para a Propeg, o mais rápido possível. Neste momento, professor
Tarcísio se pronunciou sugerindo que este valor fosse gasto com prestação de serviço pessoa jurídica, para possibilitar, além de outras ações, que os professores
utilizem o recurso, também. com serviços de traduções e publicações de artigos. Professor Thiago explicou que a Propeg anunciou que lançará um edital específico
para traduções de artigos, mas ele não foi informado se este edital contemplará, além das traduções, outros gastos referentes à publicação.  Reforçou que considera
importante que os pesquisadores tenham recurso para essa finalidade, e acrescentou que é importante, que de alguma forma, o programa contribua com o custeio
desses serviços. Professora Symone e professor Felippe Coelho se manifestaram favoráveis ao que foi apresentado pelo professor Tarcísio. Deste modo, a proposta
de utilizar o recurso Proap disponível (referente à primeira parcela, que corresponde ao valor de R$3.724,88 ) foi aprovada por unanimidade para ser gasto com
prestação de serviço pessoa jurídica, que compreende serviços de: Manutenção de equipamentos, Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa,
Serviços e taxas relacionados à importação, "Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da Capes", "Aquisição e
manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como custeio, conforme disposto no artigo 6º", Produção, revisão, tradução, editoração,
confecção e publicação de conteúdos científico- acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs (Conforme tabela Propeg). Em
seguida, professor Thiago informou sobre o termo de cooperação existente entre Ufac e Secretaria de Meio Ambiente (Sema) assinado em 2016 durante a aula
inaugural do Programa. Na ocasião, o coordenador informou que a Sema já adquiriu o veículo do tipo camionete 4x4 com capota de fibra de vidro e guincho
dianteiro como previsto inicialmente no termo de cooperação. Segundo o professor Thiago, o Secretário de Meio ambiente (Sema) realizará a entrega oficial do
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veículo para a Universidade Federal do Acre em evento a ser organizado pela SEMA. O coordenador enfatizou que o uso do veículo será exclusivo do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Florestal com vistas a cumprir com o objetivo proposto no Termo de Referência que justificou a aquisição do mesmo. Segundo professor
Thiago a Sema informou que, dentro do termo de cooperação, houve fracassos de compras de outros equipamentos de pesquisa, e que alguns itens não entraram no
pregão, por falta de especificação correta.  Os itens que foram citados foram os equipamentos solicitados pela professora Patrícia Ribeiro (do curso de Engenharia
Florestal), e são itens que correspondem aos valores aproximados de R$ 50.000, 30.000 e 20.000, e que não se sabe se, ao final da compra esses preços terão sofrido
alterações. Informou ainda, a importância de enviar as especificações dos equipamentos que ainda faltam adquirir, de forma correta, o mais rápido possível, pois a
Secretaria pode remanejar o recurso para uso interno configurando perda para o Programa. Em seguida, foi colocado em pauta a Análise dos Ad referendum
concedidos, que se referem à Bancas de defesas de dissertações, que ocorreram de forma remota, conforme descrito em quadro abaixo, que após análise foram
aprovadas por unanimidade:

Discente Data Banca

Aline Pereira Gomes Agendada para 30/04/2020, mas foi realizada dia
04/05/2020, por problemas de internet.

Dr. Nei S. Braga Gomes (Orientador/ Presidente/CCBN/UFAC)
Dr. Rivadalve C. Gonçalves (Embrapa/ ACRE)
Dr. Celso Garcia Auer (Membro Externo/ Embrapa Florestas)
Drª. Leila Prisicila Peters (Suplente)

Marcelo Augusto Barros de
Oliveira 25/05/020

Dr. Irving F. Brown (Orientador/ Presidente/ NWHRC/ UFAC)
Drª. Karla da Silva Rocha (Membro Externo/ CFCH/ UFAC)
Drª. Sonaira S. da Silva (Membro Externo/UFAC/Campus Floresta)
Drª. Sabina Cerruto Ribeiro (Suplente/ CCBN/ UFAC)

Dando prosseguimento, foi apresentado o ad referendum, referente ao Envio de processos de Emissão de diploma dos discentes: Israel Ricardo de Melo, cuja a
versão final da dissertação já havia sido aprovada em colegiado, e estava apenas aguardando submissão de artigo e após o aluno entregar na coordenação Ciflor a
comprovação da submissão, o processo de emissão de diploma foi concluído. E, também, o processo de emissão de diploma do discente Melbin Gomez Guillen,
que, após cumprimento de todas as obrigações necessárias à emissão do referido diploma, necessitou voltar para seu país de origem, Honduras. Após análise, os dois
ad referendum referentes a processos de diplomas foram aprovados por unanimidade. Em seguida, professor Thiago anunciou que foi feita uma inclusão de pauta,
que foi solicitada pelo professor Tarcísio, que se trata da criação do grupo de estudo em Inovações Tecnológicas na Avaliação e Monitoramento Ambiental. Após
anúncio da inclusão, professor Thiago passou a palavra para o professor Tarcísio, para que ele explicasse melhor a pauta solicitada. Neste momento o professor
Tarcísio explicou que trata-se do pedido de criação institucional de grupo de estudo em: Inovações Tecnológicas na Avaliação e Monitoramento Ambiental, que será
estruturado por docentes e discentes dos cursos de Engenharia Florestal e Mestrado em Ciência florestal, sendo permitida a livre participação da sociedade. Segundo
o professor, o Grupo será coordenado por ele, professor Dr. Tarcísio José Gualberto Fernandes, e terá como integrantes, até o momento, a discente do Mestrado em
Ciência Florestal: Amanda Cecília Teixeira dos Santos e os alunos de graduação: Josué de Lima Junior; Sarah Suzane e Daniel Fadel Júnior. Após fazer os
esclarecimentos a criação do grupo de estudos foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi colocado em pauta o desligamento
do discente Wanderson de Araújo Aguiar, que não defendeu a dissertação dentro do prazo máximo de 24 meses, porque não conseguiu realizar coleta de dados. 
Professor Thiago explicou, que o discente mesmo não conseguindo defender a dissertação, dentro do prazo de vinte e quatro meses, e mesmo tendo informado por e-
mail, que não conseguiu realizar a coleta de dados, não apresentou requerimento de prorrogação de prazo, conforme regimento interno. Acrescentou ainda, que a
coordenação fez diversas tentativas de comunicação via e-mail, com o discente e seu orientador, mas não obteve resposta quanto à permanência ou não do discente
no Programa. Após explicar sobre a situação do discente, professor Thiago colocou em votação o desligamento do mestrando e, após apreciação foi decidido, por
unanimidade pela abertura de processo de desligamento do discente Wanderson (que será iniciado com a devida publicação no site da Ufac). Deste modo, após
publicação do ato no site da Ufac, será concedido ao discente o prazo quinze dias úteis para recurso, a contar da data da publicação do ato. Devendo o recurso do
aluno ser encaminhado ao e-mail da coordenação do Ciflor, devidamente assinado pelo discente, em formato PDF, tendo em vista a suspensão das atividades
acadêmicas por conta da Covid 19. Dando continuidade, foi colocado para análise a troca de orientação de alunos ingressantes no ano de 2020, que após  explicação
dos motivos que motivaram as trocas de orientadores, as novas orientações (conforme descritas abaixo) foram provadas por unanimidade:

Discente Orientador (colegiado dia 04/ 03/2020 Novo orientador
Joana Keila da Silva Gomes Symone M. de Melo figueiredo Thiago Augusto da Cunha
Ronier Felipe da Silva Oliveira Felippe Coelho de Souza Nei S. Braga Gomes
Karine Lameira Nei S. Braga Gomes Felippe Coelho de Souza

Após término das pautas, nada mais havendo a tratar, o professor Thiago encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, oportunidade em que deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Adriana Maria de souza Silva, lavrei a presente Ata, que, vai assinada por mim, pelo presidente professor Dr. Thiago
Augusto da Cunha, e por todos eletronicamente. 

 

 

.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria de Souza Silva, Secretaria Execu�va, em 26/06/2020, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Augusto da Cunha, Coordenador, em 26/06/2020, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Symone Maria de Melo Figueiredo, Professora do Magisterio Superior, em 29/06/2020, às 12:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Felippe Coelho de Souza, Professor do Magisterio Superior, em 29/06/2020, às 13:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tarcisio Jose Gualberto Fernandes, Professor do Magisterio Superior, em 29/06/2020, às 14:11, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nei Sebas�ao Braga Gomes, Professor do Magisterio Superior, em 01/07/2020, às 10:37, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karine Milene Faus�no da Silva, Aluna, em 28/07/2020, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click no link Verificar Autenticidade informando o código
verificador 0075789 e o código CRC F0C00CC0.
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