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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 46° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA EXTRAORDINÁRIA. Aos treze dias do mês de agosto 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 46° reunião, convocada de forma extraordinária e
presidida pelo Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha, estando presentes os Professores (as) Doutores (as): Eduardo Pacca Luna Mattar (Suplente); Felippe
Coelho de Souza (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 professore Irving Foster Brown, e Evandro José Linhares Ferreira, que participaram
como ouvintes. Na ocasião, depois de constatado o devido quórum, o Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha deu início, às 9:05 h, informando que a reunião tinha a
finalidade de tratar da seguinte pauta:  i) Informes; ii) Planejamento para retorno das aulas de forma remota; iii) Análise da composição das alterações nas
bancas de qualificação; iv) Formulário cadastro de projetos de pesquisa; v) Difusão dos resultados de pesquisas.  Após anunciar as pautas, professor Thiago
Augusto iniciou a reunião informando que o Ciflor recebeu dois veículos (uma caminhonete L200, automática, com capota e guincho e um quadrículo Honda (4x4),
que foram cedidos para Ufac, por meio de termo de cessão de uso, e foi oriundo de um termo de cooperação assinado entre a SEMA e o Ciflor, cujo recurso foi
financiado pelo Bird. Acrescentou que o referido termo vencerá em 06/2021 e precisará ser renovado e reforçou que o tendo o Bird como financiador dos veículos, é
de comum que hajam auditorias para verificar se os veículo estão sendo usados dentro da finalidade definida no termo. Acrescentou que depois da assinatura do
documento de cessão, o próximo passo será cadastrar os veículos na Ufac para acessar ao cartão de abastecimento de combustível e outros serviços. Além disso,
destacou que irá solicitar à Ufac para que os veículos sejam de uso exclusivo para ações de pesquisa no Ciflor, tendo em vista que este termo foi fruto de um plano
de trabalho com pesquisas em manejo madeireiro e não madeireiro, fato que justifica a aquisição dos veículos e equipamentos. Neste momento, professor Pacca
sugeriu que fosse anexado ao documento, que será enviado aos órgão superiores da Ufac, o termo para que a solicitação fique bem fundamentada, tendo em vista que
ele considera que essa ação será essencial para o Programa. Professor Thiago acrescentou que requisitou à SEMA o envio do plano de trabalho, nota técnica e o
parecer técnico, que justificaram a aquisição dos veículos e suas finalidades, para anexar ao documento que será enviado à Reitoria da Ufac. Dando continuidade,
professor Tarcísio solicitou que o termo de cooperação e o plano de trabalho sejam socializados entre todos os professores para possibilitar que os docentes, que não
participaram do plano inicial, possam solicitar sua inclusão. Finalizados os avisos, deu-se início à pauta referente ao planejamento para o retorno das aulas de forma
remota emergencial, oportunidade em que o professor Thiago informou ao colegiado que não pretendia ofertar a disciplina (CF103) Métodos Estatísticos em Ciência
Florestal (60 H, obrigatória), de sua responsabilidade,  porque estava com muitas demandas como coordenador do Ciflor, e além disso, após outubro estaria de
licença paternidade, pois seu filho tem previsão de nascer em outubro, e isso dificultaria o planejamento para  ministrar a disciplina e conciliar com as atividades de
coordenador. Perguntou se tinha alguma objeção do colegiado, quanto essa situação. O colegiado se manifestou favorável à colocação do professor Thiago, mas
neste momento, eu informei aos membros presentes, que existiam alunos da turma 2019, que ainda tinham créditos a serem cumpridos e que era necessário que as
disciplinas, nas quais eles estavam matriculados antes da suspensão das atividades presenciais, fossem ofertadas para que eles cumprissem os créditos necessários.
Acrescentei que são dois alunos nessa situação cujos nomes são: Renato da Silva Oliveira e Raimunda Gomes Taveira. No caso específico da discente Raimunda
Taveira, era mais complicado, porque ela estava devendo (CF103) Métodos Estatísticos em Ciência Florestal, que é uma disciplina obrigatória, e por este motivo, se
a disciplina não fosse ofertada, poderia atrasar a conclusão da discente no prazo de 24 meses. Diante desta informação, a orientadora da discente, professora Symone
sugeriu que o professor Thiago conversasse com a discente para verificar a possibilidade de ofertar a disciplina no semestre seguinte. Caso a aluna não concorde, a
oferta precisará permanecer. Diante da sugestão apresentada pela orientadora, o colegiado se manifestou favorável que a oferta fique condicionada a este aspecto.
Além disso, a professora Symone acrescentou que, em relação ao aluno Renato Oliveira, que estava matriculado na disciplina de sua responsabilidade, ela já havia
falado com ele e não havia impedimentos. Dando continuidade, Professor Eduardo Pacca informou que tinha interesse em ministrar a disciplina Agricultura de base
ecológica (carga horária 30 h) e a proposta é que a disciplina seja ofertada em parceria com outros Programas de outras Universidade Federais, principalmente, neste
período de aulas remotas. Em continuidade, eu acrescentei que a disciplina precisava primeiramente ser aprovada em colegiado para compor a estrutura curricular do
curso, para que depois da aprovação ela seja incluída na oferta. Em seguida, a professora Symone acrescentou que, devido o tempo ser curto para aprovação da
disciplina nesta reunião, ela sugere que o professor ministre a disciplina (CF400) Tópicos especiais em Ciência Florestal I (30 h), pois esta disciplina, já existente no
currículo do curso, permite que o professor trabalhe o conteúdo proposto no plano de curso enviado ao colegiado. Deste modo, o colegiado deliberaria sobre a
inclusão da disciplina na estrutura curricular, na próxima reunião. Após essas considerações o colegiado não apresentou objeções e a disciplina (CF400) Tópicos
especiais em Ciência Florestal I (30 h) foi inclusa no rol de disciplinas a serem ofertadas de forma remota emergencial. Dando prosseguimento, professor Thiago
informou que a Propeg tinha enviado um calendário e as disciplinas precisavam ser trabalhadas dentro do prazo estabelecido. Acrescentou que o programa não
conseguiu cumprir os prazos estipulados para a oferta das disciplinas e para as matrículas, pois não foi possível realizar, dentro dos prazos estabelecidos pela Propeg,
todas as reuniões necessárias para deliberar sobre o planejamento para as aulas remotas emergenciais. Ressaltou, que por este motivo, seria necessário aprovar um
novo calendário para ser enviado à Propeg.  Em seguida, professor Thiago apresentou a proposta de novo calendário para o Ciflor, e informou que, além deste novo
calendário, precisa ser enviado à Propeg a ata desta reunião com a provação do planejamento detalhado para retorno das atividade. Não havendo objeções, o novo
calendário de retorno das atividades remotas emergenciais foi aprovado, por unanimidade, conforme disposto em quadro a seguir:

A�vidades Período Responsáveis
Solicitação de matrículas acadêmicas pelos alunos no
Portal do Aluno 17 a 19/08/2020 Discentes PPGs

Processamento de solicitações de matrículas acadêmicas
pelo NTI 20 a 21/08/2020 Pelo NTI /DPG

Início da a�vidades remotas 24/08/2020 Ciflor/ professores
Término das a�vidades remotas 23/12/2020 Ciflor/professores

Dando continuidade, após as considerações necessárias, a oferta de disciplinas para as aulas remotas emergenciais, com seus respectivos professores e
horários, foi aprovada, por unanimidade, de acordo com as descrições nos quadros a seguir:

Disciplinas e professores responsáveis  
Disciplinas Professores responsáveis CH
CF103 Métodos Esta�s�cos em Ciência Florestal Thiago Augusto da Cunha 60H
CF203 Formação de Povoamentos Florestais Felippe Coelho de Souza 45H
CF100 Seminário I Nei S. Braga Gomes  30H
CF102 Introdução à Pesquisa Farley William Souza Silva  30H
CF106 Comunicação em Pesquisa Cien�fica Irving Foster Brown  30H
CF305 Geotecnologias I Symone Maria de Melo Figueiredo  45H
CF400 Tópicos especiais em Ciência Florestal I  30H
 
Horários das Disciplinas
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
08:00-09:00  (CF203) Formação de Povoamentos (CF400) Tópicos especiais em (CF203) Formação de CF100 Semin
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Florestais Ciência Florestal I Povoamentos Florestais

09:00-10:00 CF106 Comunicação em Pesquisa
Cien�fica

CF203 Formação de Povoamentos
Florestais

(CF400) Tópicos especiais em
Ciência Florestal I

CF203 Formação de
Povoamentos Florestais CF100 Semin

10:00-11:00
 

CF106 Comunicação em Pesquisa
Cien�fica

 
    

      

14:00-15:00 CF103 Métodos Esta�s�cos em
Ciência Florestal  CF103 Métodos Esta�s�cos em

Ciência Florestal  CF102
Introdução à

15:00-16:00 CF103 Métodos Esta�s�cos em
Ciência Florestal CF305 Geotecnologias I CF103 Métodos Esta�s�cos em

Ciência Florestal CF305 Geotecnologias I CF102
Introdução à

16:00-17:00 CF103 Métodos Esta�s�cos em
Ciência Florestal CF305 Geotecnologias I CF103 Métodos Esta�s�cos em

Ciência Florestal CF305 Geotecnologias I  

Dando continuidade, colocou-se para apreciação os planos de curso, das disciplinas, que foram enviados, antecipadamente, para coordenação do curso, no dia 10 de
agosto de 2020. Professor Thiago explicou que já tinha analisado os planos de curso, e apontou algumas informações que precisavam ser acrescentadas e solicitou
que os professores acrescentassem e reenviassem para a coordenação. Cada professor ficou responsável de reenviar os referidos planos com as alterações apontadas
pelo professor Thiago. Após essas considerações, os planos de cursos das aulas remotas emergenciais foram aprovados, por unanimidade. Em seguida, eu
comuniquei ao colegiado, que algumas informações foram repassadas pela Diretoria de pós graduação, na pessoa do professor Lisandro Juno, que nos informou que
na matrícula online, não havia uma maneira da matrícula ficar condicionada à aprovação do orientador. Neste momento, professor Thiago perguntou se algum
professor tinha alguma sugestão para tentar resolver essa situação, uma vez que, não haveria tempo, de acordo com o calendário acadêmico proposto pela Propeg,
para que, após o processamento das matrículas, fossem enviados os relatórios de matrículas para todos os orientadores, para só depois validar as matrículas. Neste
momento, professora Symone acrescentou que o importante é que os alunos sejam notificados de que eles precisam se matricular nas disciplinas obrigatórias e, em
consequente, precisam observar a quantidade de créditos exigidos para a conclusão do curso. Acrescentou que compreende que, neste momento, não seja possível
fazer esse controle, já que a Propeg não conseguiu apresentar uma solução. Sobre o assunto nenhum professor apresentou mais considerações. Em seguida, professor
Thiago solicitou uma inclusão de pauta, que trata dos requerimentos de dispensa de qualificação protocolados pelos discentes Marcio Aurélio Dantas Ferreira e
Arthur M. Formighieri, baseados no artigo 68 do regimento Ciflor que prevê que “o aluno que protocolar, durante os primeiros doze meses de realização do
mestrado, 1 (um) artigo científico, oriundo do projeto de dissertação, com aceite para publicação em revistas classificadas pela CAPES com conceitos A1, A2 ou B1
na área de ciências agrárias I, será dispensado do Exame Geral de Qualificação, desde que com a anuência do orientador”. Em continuidade, professor Thiago fez
a leitura dos referidos requerimentos e após a leitura, passou a palavra para a professora Sabina, que acrescentou que, analisando os pedidos dos discentes e o texto
do regimento, considera ser necessário modificar o regimento, no que diz respeito à dispensa da qualificação, em casos que o discente não seja o autor principal, pois
isso implica na liberação de um aluno, que pode não estar apto a defender seu projeto de dissertação, por  não ter sido ele quem elaborou o artigo. Ela acrescentou
que considera que a qualificação é uma prévia da defesa e que se o aluno não tiver conhecimento do que está discutindo ele poderá não conseguir prosseguir com a
dissertação. Em seguida, professor Tarcísio acrescentou que somente um aluno poderia solicitar a dispensa da qualificação, haja vista que não pode haver um artigo
oriundo dois projetos de dissertação. Dando continuidade, professor Eduardo Pacca acrescentou que, se o orientador está de acordo e o regimento do programa traz
essa previsão não há muito o que questionar, precisa apenas acatar e, se o colegiado concorda com a mudança no regimento, essa mudança precisa ser discutida o
mais rápido possível, mas isso não muda o direito do aluno. Professora Symone informou que, de acordo com sua interpretação, levando em consideração os títulos
dos projetos e o título do artigo, ela considera que os temas estão relacionados. Mas sugeriu que se os membros não estão seguros sobre essa relação, talvez fosse
melhor não aprovar nesta reunião, e talvez seja prudente uma melhor análise dos projetos e do artigo publicado, para aprovarem em reunião futura. Professora
Sabina reforçou que de acordo com o regimento, não há outra alternativa que não seja aprovar, mas considera que o aluno perde muito porque a qualificação é uma
oportunidade para melhorar o projeto e corrigir erros. Professor Eduardo Pacca acrescentou que é necessário que a análise seja justa, para que não cometam erros,
baseados apenas no que consideram estar certo ou errado. Finalizadas as considerações, a dispensa da qualificação, dos dois discentes: Marcio Aurélio Dantas
Ferreira e Arthur M. Formighieri, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou-se- em discussão as bancas de qualificação de forma remota (que
acontecerão entre os dias 1 de setembro a 15 de outubro de 2020). As modificações nas bancas de qualificação foram aprovadas, por unanimidade, em
conformidade com as descrições de dias e horários dispostos no quadro a seguir:   
Orientador Discente Data Banca Examinadora

Evandro Orfanó Figueiredo Artur Neto Fidelis Duarte 22/09/2020 às 08:00h/ Sem alteração na banca

Symone M. de M. Figueiredo (Presidente CCBN/ Ufa
Irving Foster Brown (Parque Zoobotânico)
Luciano A. Ribas (Membro Externo/ Embrapa)
Thiago Augusto da Cunha (Suplente).

Irving Foster Brown Júlio Roberto da Rocha Almeida 28/09/2020 às 9h/ Com alteração na banca

Symone M. de M. Figueiredo (Presidente/ CCBN/ Uf
Evandro Orfanó Figueiredo (Embrapa/Acre)
Karla Da Silva Rocha (Membro Externo)
Nei S. Braga Gomes (Suplente/ CCBN/ Ufac)

Sabina Cerruto Ribeiro Karine Milene Faus�no da Silva 30/09/2020 às 09h/Sem alteração na banca

Evandro José L. Ferreira (Presidente/Inpa)
Henrique Augusto Mews (Membro Externo/ Meco)
Nadezhda G. S. Garvizu (Membro Externo/ Peru)
Irving Foster Brown (Suplente)

Nei S. Braga Gomes Larisse da Silva Ganda 24/09/2020 às 09h/Sem alteração na banca

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)

Felippe Coelho de Souza Sângela Pereira Rodrigues 09/10/2020 às 14h/Sem alteração na banca

Nei S. Braga Gomes (Presidente/ CCBN/ Ufac)
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 Gomes Taveira 02/09/2020 às 09 h/ Sem alteração na banca

Evandro Orfanó Figueiredo/ Presidente CCBN/ Ufac
Irving Foster Brownq (Parque Zoobotânico)
Karla Da Silva Rocha (Membro Externo)
Anelena Lima de Carvalho (Suplente)

Thiago Augusto da Cunha Raimundo D’ávila Maciel 17/09/2020 às 9 h/Sem alteração na banca

Marcio de Oliveira Mar�ns (Presidente CCBN/ Ufac)
Marco Antonio Amaro/ Membro Externo)
Lucia Helena de Oliveira (Membro Externo/ Embrap
Tarcísio José G. Fernandes (Suplente CCBN/ Ufac)

Marcio de Oliveira Mar�ns Renato da Silva Oliveira 13/10/2020 às 14h/Com alteração na banca

Felippe Coelho da Silva (Presidente/ CCBN/UFAC)
Nei S. Braga Gomes (CCBN/UFAC)
Frederico H. da S. Costa (Membro externo CCBN/UF
Thiago Augusto da Cunha (Suplente / CCBN/UFAC)

Nei S. Braga Gomes Renato Silva de Lima 04/09/2020 às 15h/ Sem alteração na banca

Felippe Coelho de Souza (Presidente/ CCBN/ Ufac)
Anelena Lima de Carvalho (Membro Externo /Sema
Brown / Membro Externo /Sema)
Marilene de C. Bento (Suplente/Parque Zoobotânico



31/08/2020 SEI/UFAC - 0103126 - Ata de Reunião

https://sei.ufac.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=115128&infra_sistema=1… 3/3

Dando continuidade, Professor Thiago, informou que elaborou um formulário para enviar aos docentes que têm projetos com financiamentos para que essas
informações sejam melhor ineridas dentro da sucupira. Informou que esse formulário será melhor discutido na próxima reunião de colegiado para que seja possível
melhorá-lo. Além disso, informou que a última pauta que trata da “Difusão dos resultados de pesquisas”, será discutido na próxima reunião de colegiado, tendo em
vista que o limite de tempo para término da reunião já foi ultrapassado. 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

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

Membros presentes:

Eduardo Pacca Luna Ma�ar/ Membro Suplente CIFLOR/ UFAC/CCBN

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

Sabina Cerruto Ribeiro/ Membro Titular /CIFLOR/ UFAC/CCBN

Felippe Coelho de Souza/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 26/08/2020, às 20:15, 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 26/08/2020, às 20:17, 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 Eduardo Pacca Luna Ma�ar, Professor do Magisterio Superior, em 26/08/2020, às 22:32, 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 Symone Maria de Melo Figueiredo, Professora do Magisterio Superior, em 27/08/2020, às 09:58, 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 27/08/2020, às 16:08, 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 Sabina Cerruto Ribeiro, Professora do Magisterio Superior, em 27/08/2020, às 16:23, 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 31/08/2020, às 11:22, 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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