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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 45° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE
FORMA EXTRAORDINÁRIA. Aos trinta e um 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 45° reunião, convocada de forma extraordinária e, presidida pelo Prof. Dr. Thiago
Augusto da Cunha, estando presentes os Professores (as) Doutores (as): Nei S. Braga Gomes (Titular);
Symone Maria de Melo Figueiredo (Titular); Sabina Cerruto Ribeiro (Titular), Tarcísio José
Gualberto Fernandes (Suplente), Karine Milene Faustino da Silva (representante discente/ CIFLOR) e
professor Irving Foster Brown, e Farley William Souza Silva, que participaram como ouvinte. Na
ocasião, depois de constatado o devido quórum, o Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha deu início, às 9:10 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. Após anunciar as pautas, professor Thiago
Augusto iniciou a reunião informando sobre o edital CNPQ (chamada 25/2020), que como e ele havia
anunciado em reunião anterior, trata-se de edital que modifica as formas de distribuição de bolsas de
Mestrado e Doutorado. Segundo o professor havia informado, o Ciflor apresentaria uma proposta de projeto,
mas após alterações nos critérios do edital, somente poderão submeter propostas Programas de Pós-
graduação com conceito igual ou superior a 4, na avaliação quadrienal da Capes de 2017. Deste modo, o
Ciflor não poderá enviar proposta, pois tem nota 3, na referida avaliação. Dando prosseguimento, professor
Thiago informou que a Pró-reitora de Pós-Graduação irá disponibilizar para os Programas de Pós-graduação
um E-book que traz orientações para uso de plataforma para o ensino remoto, que inclui as plataformas
utilizadas como Skype, Google (meet e Clarsroom) RNP, dentre outas. O objetivo é facilitar a difusão de
informações referentes ao acesso a estas plataformas. Em seguida, professor Thiago solicitou uma inclusão
de pauta que trata da entrega da versão final da dissertação em formato PDF, enquanto perdurar o
período de suspensão das atividades presencias, haja vista a necessidade de inserção destas, na
plataforma sucupira. Dando continuidade professor Thiago iniciou a pauta sobre a retomada do
ensino de forma remota, informando que, de acordo a Resolução nº 5 de julho de 2020, o colegiado do
curso é responsável pelo planejamento acadêmico para a efetivação do ensino remoto emergencial (art. 3
anexo. Resolução 5/2020). No planejamento o colegiado deve identificar as metodologias e tecnologias
adequadas e a necessidade de capacitação a serem supridas e quaisquer fatores limitantes. Reforçou que este
planejamento precisará ser realizado nas próximas reuniões de colegiado. Além disso, acrescentou que de
acordo com as informações repassadas pela Propeg, na reunião realizada com os coordenadores dos
programas, cada coordenação receberá um kit contendo um computador com tripé, e outros equipamentos
que são necessários para a transmissão de aulas online, que servirá para atender aos professores que não
tenham os equipamentos para realizar as aulas de forma remota. Esses equipamentos ficarão na coordenação
do curso, para que havendo necessidade, sejam cedidos para professores do Programa, mediante requisição e
agendamento prévios. Além disso, será disponibilizado pela Propeg uma sala com capacidade para receber
até 5 discentes, que não tenham condições de assistir às aulas de suas casas, por não terem acesso à internet,
nem disporem de espaço adequado para as aulas remotas. Também será disponibilizado uma sala com
equipamentos próprios para a realização das defesas de dissertações e qualificações (de forma presencial),
caso haja necessidade, obedecendo ás normas de segurança da Organização Mundial de Saúde. Em
acréscimo, professor Thiago informou que será disponibilizado pela Propeg uma bolsa de 100 (cem reais)
para que os alunos da Pós-Graduação adquiram pacote de internet. Em continuidade, acrescentou que haverá
suporte técnico do NTI, e NIEAD, para as aulas remotas, e acrescentou que, além do suporte, os técnicos
também realizarão uma capacitação para docentes e discentes, com o objetivo de ensinar a utilizar as
ferramentas online de ensino e aprendizagem. Acrescentou que segundo o NTI, as ferramentas utilizadas
serão aos do Google (meet e Clasroom) porque essas ferramentas apresentam maior estabilidade e menos
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probabilidade de sofrerem interferências, em casos de queda de energia dentro da Ufac, o que não se pode
garantir com a ferramenta RNP. Além disso, as ferramentas do Google, são mais fáceis para criar e
administrar salas de aula. Também dispõe de agendas que podem ser compartilhada entre professores e
alunos e treinamento (na própria plataforma), além de central de ajuda, que facilitam, em casos de problemas
durante as aulas. Acrescentou que foi informado que o NTI tem um espaço chamado, “espaço de apoio
acadêmico”, que reúne material de apoio e oferece suporte para professores. Segundo o que foi informado, o
NTI montará uma agenda para treinamentos de docentes e discentes, que tem o objetivo de ensinar a utilizar
as ferramentas de aulas, como usar o Google (meet e clasroom) como usar o drives, fazer compartilhamentos
de arquivos e vídeos. Além disso, ensinará os professores a gravar as aulas para disponibilização no Youtube,
com o objetivo de garantir que os alunos tenham a possibilidade de assistir as aulas de forma assíncrona. Em
acréscimo, foi informado que de acordo, com as orientações repassadas pela Propeg, o professor poderá
utilizar qualquer plataforma fora das indicadas pelo NTI e NIEAD, no entanto, ele terá que buscar
treinamento por conta própria. Dando continuidade, professor Thiago informou que, de acordo com as
informações repassadas pela PROPEG, os métodos avaliativos devem ser planejados de forma que as provas
presenciais sejam substituídas por outras formas de avaliação. Mas essas formas de avaliação precisam estar
especificadas no plano de curso, que será aprovado em colegiado. Além disso, informou que a recomendação
do NTI é de que o discente não seja submetido a mais de duas horas diárias de conteúdos em tela. Em
seguida, professora Symone perguntou como deve ser operacionalizada a frequência, pois isso também deve
conter no plano de curso, mas para ela, esta informação ainda não está clara. Além disso, questionou se já
tem um posicionamento da Propeg, quanto ao início das atividade remotas. Em resposta, Professor Thiago
informou que a Propeg irá enviar um informativo com as data de início e término das aulas. E que as outras
questões serão enviadas por meio de documento à Pró-reitora de pós graduação para que fiquem bem claras
para todos os docentes.  E reforçou que todo o planejamento, incluindo oferta de disciplinas, horários, formas
de avaliação e acompanhamento de frequência precisam ser aprovados pelo colegiado do curso no
planejamento que acontecerá em reuniões futuras. Professor Foster enfatizou que teremos tempos difíceis no
ensino remoto, que além de ser algo novo para todos, é uma oportunidade para repensar a Pós - graduação no
pós pandemia, mas, em contrapartida, é também um desafio, pois precisamos manter a qualidade do ensino. 
Professor Thiago acrescentou que é necessário ter cuidado com as decisões que serão tomadas e é necessário
ter consciência dos desafios que surgirão, e sugere que o programa faça a oferta das disciplinas de forma
remota emergencial de modo experimental e se perceberem que não é possível permanecer, não avançam.
Mas, destaca que, para ele é importante que o Programa vivencie essa experiência, pois considera que seja a
oportunidade de aprendizado.  Em acréscimo, professora Sabina salientou que esta é uma situação nova e
uma oportunidade que precisa ser aproveitada, pois acredita que desafios virão mas é necessário estar
dispostos a experimentar e aprender com isso.  Dando continuidade, professor Tarcísio perguntou qual é
planejamento para os alunos que não têm condições de participar das aulas remotas? Se eles poderão
concluir as disciplinas, não cursadas, quando as aulas presenciais retornarem, juntamente com a turma
(ingressantes da seleção 2021). Professor Thiago explicou que isso dependerá de como ficará o calendário
para a publicação dos novos editais, tendo em vista que os Programas que estão com editais abertos são
somente os que adotaram, como formas de avaliação, unicamente a análise de títulos. Em seguida
acrescentou que há a necessidade de readequar o calendário de atividade do Ciflor, e isto inclui um novo
planejamento para os editais de seleção. Finalizadas as discussões, professor Thiago colocou em votação a
retomada do ensino de forma remota emergencial, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
professor Thiago, relembrou que o colegiado precisará, em futuro próximo, realizar e aprovar o planejamento
para o referido retorno. Dando continuidade, professora Sabina acrescentou que estava retornando da licença
maternidade, mas que, mesmo não estando à frente de nenhuma disciplina, se coloca à disposição para
colaborar com a disciplina Introdução à pesquisa (CF102), que neste semestre, está sob a responsabilidade
do professor Farley William Souza Silva. Professora Symone Sugeriu que a coordenação monte uma
proposta de horário para apresentar na reunião de colegiado que tratará do planejamento.  Em seguida,
professor Foster acrescentou que é necessário repensar a quantidade de horas disponibilizadas semanalmente
para cada professor e para cada aluno, levando em consideração, que não se pode sobrecarregar os alunos.
Professora Sabina questionou se o treinamento disponibilizado aos discentes seria nos sentido de orientar
como eles devem se organizar para estudar em um curso à distância. Professor Thiago respondeu que o curso
tem a finalidade de ensinar a utilizar as ferramentas e não no sentido apresentado pela professora. Em
seguida, professora Symone perguntou se o plano de curso, utilizado pelos professores, precisará ser
alterado.  Professor Thiago informou que haverá mudanças no plano de curso, pois nas aulas remotas, esses
planos precisam conter informações sobre conteúdo, plataforma utilizada, horário das aulas, tipos de
avaliação, formas de contagem de presenças etc. Professora sabina sugeriu que fosse enviado uma proposta
de plano de curso, para que cada professor apresente na reunião de planejamento. Professor Thiago sugeriu
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que a próxima reunião de colegiado aconteça na quarta feira dia 12 de agosto de 2020, e que os planos de
curso sejam enviados pelos professores até da 10 de agosto de 2020. Dando prosseguimento, foi colocado
para análise a retomada das qualificações de forma remota. Nessa oportunidade professor Thiago informou
que havia ficado decidido, em de colegiado reunião anterior, que a coordenação providenciaria o envio de
um questionário para todos os alunos para saber se existem condições de retorno. Em seguida, ele apresentou
os gráficos com o resultado desses questionários. Em continuidade, professora Symone acrescentou que não
concorda postergar muito o prazo pra retorno das qualificações, tendo em vista que isso vai dificultar ainda
mais para alunos e orientadores, e sugeriu que a qualificação seja realizada entre os dias 1º de setembro a 15
de outubro. Em seguida, professor Thiago colocou para votação o retorno das qualificações, no período
sugerido pela professor Symone (1º de setembro a 15 de outubro) e o retorno das qualificações foi
aprovado, por unanimidade, ficando sob responsabilidade da coordenação Ciflor providenciar envio das
informações para todos os alunos e orientadores. Dando continuidade, foi colocado em discussão a inclusão
de pauta solicitada pelo professor Thiago que trata da entrega da versão final da dissertação, em formato
PDF, dos alunos que defenderam a dissertação em 2020, enquanto perdurar o período de suspensão das
atividades presencias, haja vista a necessidade de inserção de informações na plataforma sucupira.
Continuando, professor Thiago explicou que é necessário que essas informações sejam inseridas na sucupira
para evitar atrasos no preenchimento de informações importantes. Deste modo, foi aprovado, por
unanimidade, o envio do texto em formato PDF, e estes devem ser enviados pelos orientadores, por e-
mail, devendo a versão final conter ata de defesa e ficha catalográfica. O discente deve ser cientificado de
que a emissão de seu diploma ficará condicionado à entrega de comprovante de submissão de artigo
publicado e à entrega da versão final da dissertação em capa dura (6 cópias). Além disso, o aluno deve ser
informado de que, durante o período de suspensão das atividades presenciais, para emissão de diploma, além
do cumprimento das obrigações regimentais, é necessário comprovar a urgência e solicitar o agendamento
para a entrega da versão impressa da dissertação na coordenação do curso). 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
presentes.

Adriana Maria de Souza Silva/Secretária Execu�va/ CIFLOR

Membros presentes: 

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

 

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

 

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

 

Sabina Cerruto Ribeiro/Membro Titular 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
17/08/2020, às 17:07, 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 17/08/2020,
às 17:35, 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 18/08/2020, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sabina Cerruto Ribeiro, Professora do Magisterio
Superior, em 18/08/2020, às 16:16, 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 19/08/2020, às 11:54, 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 20/08/2020,
às 17:10, 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 0098270 e o código CRC
508F6CD7.
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