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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 44° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE
FORMA EXTRAORDINÁRIA.Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020, às 09:00 h, o Programa de
Pós-Graduação em Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, realizou de forma remota, por meio
da ferramenta RNP, a 44° 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 como ouvinte, pois
estava em gozo de férias), Karine Milene Faustino da Silva (representante discente/ CIFLOR) e
professor Irving Foster Brown, que participou como ouvinte. Na ocasião, depois de constatado o devido
quórum, o Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha deu início, às 9:15 h, informando que a reunião tinha a
finalidade de tratar da seguinte pauta:  i)) informes; ii) Retomada do ensino de forma remota; iii)
Retomada das qualificações; iv) Desligamento do discente Wanderson de Araújo Aguiar (matrícula
20182140003); v) Desistência do Programa, do discente Jordan Pinheiro da Silva Félix.  Após anunciar
as pautas, professor Thiago Augusto iniciou a reunião informando que a Propeg tinha agendado uma reunião
com todos os coordenadores dos programas de pós graduação, no dia 27/07/2020, mas a pró-reitora adiou
para quarta-feira, dia 29/07/2020. Segundo o professor Thiago esta reunião tem a finalidade de tratar de
assuntos referentes à retomada das atividades acadêmica da Pós-Graduação, de forma remota, e além disso,
tem o objetivo de tratar sobre diretrizes para o treinamento de professores para a retomada de forma remota,
de acordo com resolução n. 05 de 02 de julho de 2020.  Professor Thiago acrescentou que seu objetivo era
trazer ao colegiado as informações e diretrizes tratadas na referida reunião, no entanto, devido ao adiamento
isso não seria possível no momento. Informou que referente ao edital Amazônia Legal, que foi tratado em
reunião anterior de Colegiado, o projeto que foi elaborado pelos três Programas: Meco, Ciflor e Cita, já foi
enviado para Capes e a avaliação das propostas enviadas pela Ufac ocorrerá individualmente, o que significa
que poderá ser aprovada mais de uma proposta para a Universidade, porque as propostas enviadas não são
concorrentes, já que foram enviadas por áreas específicas.  Acrescentou que, se a proposta for aprovada, o
próximo passo será reunir os professores do Ciflor para discutir a utilização do recurso disponível, levando
em consideração as especificidades do Programa, de acordo como o que foi apresentado no projeto. Em
seguida, informou que a Capes lançou um edital, que deve ser apresentado pela coordenação do Curso, que
tem o objetivo de redirecionar o critério de distribuição das bolsas para cada Programa. Com este edital as
bolsas deixam de ser distribuídas por cotas e passam as ser distribuídas de acordo com a quantidade de
projetos existentes em cada Programa. Acrescentou que segundo o edital, a proposta deve ser enviada até 27
de agosto de 2020. Professor Thiago informou que entrará irá obter mais informações sobre este edital, e em
seguida, entrará em contato com cada professor para subsidiar a proposta que deverá ser enviada, se o Ciflor
se enquadrar no termos do edital. Dando continuidade, professor Thiago iniciou o segundo ponto de pauta,
que trata do retorno das atividades da Pós- Graduação de forma remota e informou que a interpretação dele
sobre a resolução n. 05 de 02 de julho de 2020, é de que o colegiado precisava apenas decidir a forma como o
referido retorno das atividades devem acontecer.  Neste momento, eu na qualidade de membro do Conselho
Universitário, informei ao professor e aos presentes, que de acordo com resolução aprovada, em reunião da
qual fiz parte, compreendia que era necessário que o colegiado deliberasse sobre o retorno ou não das aulas,
de forma remota, pois essa era prerrogativa atribuída ao colegiado do curso, de acordo com a resolução em
questão. Além disso, cabe ao colegiado decidir diretrizes e elaborar planejamento para o retorno. Neste
momento, professores Nei, Felippe e Symone se pronunciaram afirmando que também tinham entendimento
de que o colegiado precisava aprovar se o programa ia aderir ou não retorno das atividades, levando em
consideração as condições de retorno e a forma como esse retorno deverá acontecer. Os professores
acrescentaram que compreendiam que é papel do colegiado averiguar, primeiramente, se o Programa tinha
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condições de aderir ao retorno por meio remoto. Neste momento, professor Thiago informou que já tinha
elaborado questionários específicos que foram enviados a alunos e professores para averiguar a possiblidade
de retorno das atividades e que segundo ele, o resultado obtido junto aos alunos era de a maioria deles eram
favoráveis ao retorno. Em seguida informou que disponibilizaria o resultado dos questionários aplicados aos
docentes e discentes e que este questionário, na interpretação dele, era suficiente para subsidiar o colegiado
para votar o retorno das atividades. Em seguida, professora Symone questionou como ficariam as aulas
online, se houvesse uma decisão de retorno das atividades presenciais? Qual o percentual de carga horária
que podem ser dadas ao vivo e qual percentual pode ser disponibilizado gravado? qual a plataforma que será
utilizada? qual a quantidade de carga horária diária por disciplina? Se a plataforma que vai ser utilizada para
transmissão das aulas vai permitir a disponibilização de aulas gravadas para os discentes e por quanto tempo
essas aulas ficarão disponíveis? Qual o método avaliativo? como vai ser computada a frequência diária dos
alunos? e quais são as diretrizes necessárias para elaborar o novo planejamento, já que cada professor terá
que fazer um novo planejamento para apresentar ao colegiado? A professora acrescentou que, além dessas
dúvidas, existem muitas outras que precisam ser respondidas pela Propeg, para que o colegiado tenha
condições para decidir sobre o retorno, pois segundo ela, ainda existem muitas dúvidas sem respostas. Além
disso, acrescentou que independente da pesquisa já efetivada, por meio do questionário informado, ela iria
fazer uma consulta aos alunos matriculados na disciplina Geotecnologias Aplicadas a Engenharia Florestal I,
(CFf305), que ela ministra, para saber se a disciplina dela tem condições de retorno ou não. Professor Foster,
em seguida, acrescentou que achava pouco provável que as atividades presenciais sejam retomadas ainda em
2020. Em seguida, professor Tarcísio perguntou como ficaria a situação se houvessem alunos que não
pudessem participar das atividades online? se nesses casos, as aulas teriam que ser ministradas novamente de
forma presencial? Acrescentou que, se os alunos e professores não são obrigados a aderir ao retorno remoto,
isso significa que o professor terá que ministrar as aulas novamente, de forma presencial, o que na opinião
dele é incoerente. Em seguida apresentou como uma possibilidade, que, em caso de retorno, poderia ser
pensado como alternativa para os alunos que não tiverem condições de participar das aulas remotamente, que
eles possam fazer as disciplinas juntamente com os alunos que ingressarão no Programa no ano de 2021, se
os editais de seleção puderem ser lançados normalmente. Dando continuidade, professor Thiago enfatizou
que, diante dos inúmeros questionamentos existentes, e considerando, pelos fatos apontados, que o colegiado
não tinha as respostas para todas as perguntas existentes, foi marcada uma nova reunião para sexta feira dia
31/07/2020. Acrescentou que levaria todos os questionamentos, levantados pelos professores, à Propeg na
reunião de quarta-feira dia 29/07/2020, e apresentará ao colegiado na reunião do dia 31/07/2020, para que,
subsidiados à resolução e ás respostas das dúvidas apresentadas, os membros possam decidir sobre o retorno
das atividades de forma online.   Dando continuidade, foi colocada em puta a possibilidade de retomadas das
qualificações dos alunos ingressantes no ano de 2010, que foram suspensas por força de decisão de
colegiado, em reunião realizada no dia 03 de abril de 2020, Ata nº 42.  Professor Thiago explicou que as
defesas de qualificações foram suspensas até que as aulas presenciais retornassem, por que não havia
previsão de retorno, por meio de atividade remota, mas diante do cenário existente, considera inviável que as
qualificações só sejam retomadas com o retorno das atividades presenciais, porque é provável que as aulas
presenciais não retornem no ano de 2020. Deste modo, ele considera imprescindível que os professores e
alunos façam um esforço conjunto para que seja possível realizar as qualificações de forma remota. Professor
Foster acrescentou que para se pensar em uma retomada das qualificações é primordial verificar a qualidade
de saúde mental dos estudantes, pois estudos já apontam que a saúde mental da sociedade, como um todo,
está afetada. Os demais professores se posicionaram favoráveis ao retorno, mas alertaram que é necessário
ouvir os alunos para saber se existem condições de acesso à internet e se há condições físicas e psicológicas
para dar prosseguimento às qualificações.  Professor Felippe acrescentou que não considera ser possível
obrigar os alunos que não tenham condições de realizar as qualificações, pois segundo ele, as qualificações
foram suspensas, anteriormente, por que muitos não tinham acesso à internet. Além disso, ele considera que é
responsabilidade do programa apresentar uma alternativa para esses alunos para que não haja incoerente com
os motivos que levam à decisão anterior. Professor Tarcísio reforçou que é necessário verificar se os projetos
de pesquisas avançaram, e se os alunos têm condições de apresenta-los. Neste momento, professor Thiago
relembrou que, quando houve a suspensão das qualificações, todas as datas de defesas já estavam definidas, e
todos os alunos já estavam com seus projetos concluídos e aptos para qualificar. Deste modo, a sugestão de
todos os professores foi que o programa prepare um questionário para averiguar as condições de retorno,
tendo como principal objetivo investigar o acesso à internet, a qualidade deste acesso, a disponibilidade de
computadores com microfones, se os alunos dispõe de ambiente apto para realização da defesa, e como está a
saúde emocional de cada discente. Professora Sabina defendeu que é necessário aplicar os questionários e
estipular um prazo para que todos os discentes respondam, para que seja possível decidir, o mais rápido
possível, a retomada, para que o programa não tenha mais prejuízos maiores.  Professor Thiago acrescentou
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que, iria elaborar um questionário com as questões sugeridas e apontadas pelos membros e, em seguida
enviaria para todos os discentes, o mais rápido possível, e que estipularia como início de retorno das
atividades, o mês de setembro.  Em seguida, professor Thiago deu prosseguimento, apresentado o processo
nº 23107.008831/2020-99, que trata do jubilamento do discente Wanderson de Araújo Aguiar (matrícula
20182140003), cujo processo iniciou por força de decisão do Colegiado, em reunião ordinária realizada no
dia 18 de junho de 2020 (Ata nº 43), que votou por unanimidade pela abertura de processo de desligamento
do referido discente. A decisão foi tomada em conformidade com a Resolução nº 50 de 10 de julho de 2009,
Art. 34 que prevê que:  "o desligamento do aluno será decidido pelo Colegiado do Programa na ocorrência de
quaisquer dos seguintes motivos: “VII. Ter ultrapassado o prazo máximo estipulado para a integralização no
curso, descontado o período de trancamento, conforme disposto neste Regimento” (conforme ata anexa). A
decisão do colegiado que deu início ao processo de jubilamento foi publicada no site da Ufac no dia 23 de
julho de 2020, e foi assegurado ao discente o prazo de 15 dias úteis (a contar da data da publicação) para
recurso, cujo prazo finalizou no dia 14 de julho de 2020. O discente foi notificado no dia 24/06/2020 e no dia
30/06/2020, e mesmo tendo dado ciência das notificações, não protocolou recurso no prazo determinado.
Após os fatos relatados, o colegiado votou, por unanimidade, pela homologação do jubilameto do discente
Wanderson de Araújo Aguiar, devendo o processo ser encaminhado ao Núcleo de Registro e Controle
Acadêmico, acompanhado da Ata com a descrição desta decisão. Dando continuidade, foi informado ao
colegiado que o discente Jordan Pinheiro da Silva Félix, matrícula 20202140002 solicitou desistência do
Programa, por meio de e-mail, que segue na íntegra: “Sou Jordan Pinheiro da Silva Félix, matrícula
20202140002 e venho por meio deste e-mail solicitar meu desligamento do Programa de Pós-Graduação em
nível de Mestrado em Ciência Florestal da Ufac. “Devido a atual situação de pandemia causada pelo
coronavírus e o fato de eu não estar na cidade de Rio Branco, não foi possível comparecer pessoalmente
para esta solicitação. Infelizmente, dificuldades existem que impossibilitam minha permanência no
programa. Agradeço ao corpo docente e aos demais funcionários do curso pela assistência prestada até o
presente momento”. Em seguida, professor Thiago acrescentou que o aluno é bolsista, e, que após reunião da
comissão de bolsas, o processo de substituição de bolsa deverá ser encaminhado à Propeg para que a bolsa
seja implementada ao próximo discente seguindo o critério de classificação no processo seletivo. Neste
momento, professor Tarcísio perguntou se, em caso de desistência, o aluno teria que devolver os valores
recebidos. Professor Thiago respondeu que iria averiguar junto à Propeg quais os procedimentos a serem
adotados, e que a comissão de bolsas ficaria responsável pelos procedimentos referentes ao assunto. Em
seguida, professora Sabina acrescentou que considera extremamente prejudicial para o Programa, que um
aluno, que tenha aceso à bolsa, desista e não devolva os valores recebidos, tendo em vista que existem
inúmeros outros alunos do programa que necessitam de bolsa, e, que, na opinião dela, a obrigatoriedade de
devolução dos valores precisa constar claramente em regimento para prevenir situações como essa. Em
seguida, Professor Thiago explicou que tem muitos pontos do regimento que precisam ser revistos e que
considera importante que situações como essas estejam bem especificadas no texto e acrescentou que está
providenciado uma revisão geral no Regimento Ciflor, e que precisará do envolvimento de todos os
professores. Após término das pautas, 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 Execu�va/ CIFLOR

 

Thiago Augusto da Cunha/Presidente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

 

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

 

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

 

Symone Maria de Melo Figueiredo/Membro Suplente /CIFLOR/ UFAC/CCBN
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Tarcísio José Gualberto Fernandes/Membro Suplente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria de Souza Silva, Secretaria Execu�va, em
05/08/2020, às 13:43, 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 05/08/2020,
às 15:09, 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 05/08/2020, às 17:09, 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 05/08/2020, às 17:39, 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 06/08/2020, às 08:53, 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 06/08/2020, às 10:28, 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 Karine Milene Faus�no da Silva, Aluna, em 06/08/2020,
às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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