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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 48° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA
EXTRAORDINÁRIA. Aos cinco dias do mês de outubro de 2020, às 9:300 h, o Programa de Pós-Graduação
em Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, realizou de forma remota, por meio da ferramenta RNP,
a 48° 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); Evandro Orfanó Figueiredo (Suplente); Sabina Cerruto Ribeiro (Titular); Farley William
Souza Silva (ouvinte) 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 09:35 h, informando
que a reunião tinha a finalidade de tratar da seguinte pauta:  i) Seleção de novos discentes/edital Ciflor/ 2021;
ii) Composição da comissão de seleção para ingresso de novos discentes 2021; iii) Ad referendum sobre
remanejamento, para a modalidade auxilio pesquisador, da segunda parcela Proap no valor de R$
3724,88/processo SEI nº 23107.012399/2020-31; iv) Demandas de professores para segunda parcela Proap;
v) Ad referendum de troca de orientação da discente Isadora da Cunha Nogueira/Processo SEI nº
23107013276/2020-17; vi) Ad referendum de processo de aproveitamento de estudos dos discentes Rafael
Fernando Ferst Strapasson e Juliano Baldez Silva Minervino/processos SEI nº 23107013036/2020-12 e
23107012709/2020-17; vii) Qualificação dos alunos da turma 2020, que deveria acontecer até março de
2021.  Após anunciar a pauta, professor Thiago iniciou a reunião dando os informes, inicialmente anunciou que
a coordenação (Coordenador, Vice- coordenador e Secretária) está organizando algumas alterações de pontos
importantes no regimento e que logo que essas altercações forem concluídas serão repassadas para análise do
colegiado, mas primeiramente é importante que alguns pontos essenciais já sejam acrescentados para dar
subsídios para o trabalho do colegiado. Dando continuidade, informou que em relação aos dois veículos que o
programa recebeu, oriundos de termo de cooperação assinado entre Sema e Ufac, foi enviado à Pró - Reitoria de
Administração, processo solicitando o cadastro dos referidos veículos na frota de veículos da Ufac. Além disso,
acrescentou que solicitou à Reitoria que os referidos veículos fossem direcionados para uso exclusivo do Ciflor,
e reforçou que o pedido foi embasado pela justificativa elaborada pela Sema, que garantiram a compra dos
veículos e que fazem parte do processo de aquisição. Dando continuidade, acrescentou que a proposta do edital
Capes de Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG – Amazônia Legal), lançado com a
finalidade de consolidar os Programas de Pós- Graduação, do qual o Ciflor foi agrupado dentro da área temática
2 Biodiversidade, Conservação e Recuperação Ambiental, juntamente com 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), foi aprovada e que o valor de R$ 627.000,00 exclusivo para a
modalidade de Custeio será disponibilizado e será necessário reunir o colegiado e os demais professores para
discutirem onde o recurso será aplicado. Informou que as qualificações que foram provadas para ocorrer de
forma remota estavam ocorrendo, e que, até o momento, faltavam apenas duas qualificações para serem
realizadas (Sângela Pereira Rodrigues e Renato da Silva Oliveira) e que todas as outras já foram realizadas e que
ocorreram dentro da normalidade. Finalizados os informes, professor Thiago apresentou o primeiro ponto de
pauta que trata da Seleção de novos discentes/edital Ciflor/2021. Na oportunidade professor Thiago informou
que, diante da necessidade de realizar o processo seletivo e devido à situação de suspensão das atividades
presenciais, solicitou à Propeg informações sobre a realização de processo seletivo durante este período, mas
ainda não tinha obtido retorno. Diante dessa informação solicitou aos membros que analisassem a possibilidade
de realização ou não da seleção para ingresso de novos alunos para o ano de 2021 e a forma como esse processo
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seletivo seria realizado, uma vez que não haverá possibilidade de realização de prova presencial. Na
oportunidade, professor Nei perguntou quais as seriam as implicações para o programa se a seleção não fosse
realizada para o ingresso no primeiro semestre de 2021, mas apenas no segundo semestre de 2021. Em seguida
justificou que a pergunta se deve ao fato de ele acreditar que não será possível concluir o processo seletivo, em
tempo hábil, para que os alunos já entrem no primeiro semestre de 2021, levando em consideração que já
estamos no mês de outubro. Professor Thiago respondeu que, independente do semestre de ingresso, o problema
de não realizar seria o déficit de alunos para 2021. Em seguida, destacou que é essencial a realização da seleção
para minimizar os prejuízos já existentes e não gerar déficit. Em seguida, professora Sabina ressaltou que a
preocupação maior não é a realização da seleção ou a forma de realizar o processo seletivo, haja vista a
necessidade de exclusão de provas presenciais por conta da Covid-19, mas o que a preocupa é como será o
relacionamento com os novos alunos, nesse formato remoto. Em seguida acrescentou que se não houver prova
escrita, o número de inscritos será muito maior, pela ideia de que se não houver prova será mais fácil, por este
motivo ela acredita que nesse formato de seleção será difícil fazer uma seleção que cumpra o papel que a prova
presencial cumpria. Dando prosseguimento professor Felippe acrescentou que existe a preocupação em relação
aos projetos, que ainda não foram executados. Acrescentou que devido às demandas acumuladas, por conta dos
atrasos ocasionados por conta da Covid-19, ele não teria condições de assumir novo alunos se a seleção
acontecesse ainda no ano de 2020. Ressaltou que a preocupação dele se assemelha à preocupação levantada pela
prof.ª. Sabina, no que diz respeito ao relacionamento com o novo aluno. Dando prosseguimento, professor Nei
Ressaltou que a preocupação dele é muito semelhante a preocupação registrada pela professora Sabina e
professor Felippe, e destacou que se preocupa com o fato de que os professores podem não ofertar vagas por
conta dessas demandas acumuladas, já que muitos dos experimentos ficaram comprometidos com a suspensão
das atividades. Diante dessa preocupação, o professor Nei apresentou a proposta para que a seleção seja aplicada
para que os novos alunos só ingressem no segundo semestre de 2021 (ainda sem data definida). Professor
Evandro Orfanó destacou que primeiramente é necessário averiguar com os órgãos superiores o calendário
correspondente ao ano de 2021, uma vez que ainda está em curso o 1º semestre de 2020, e ainda não há previsão
para o início e o término do 2º semestre de 2020. Ele acrescentou que se não houver definição desses
calendários, ficará impossível o colegiado decidir sobre a realização do processo seletivo de 2021. Diante das
considerações apresentadas, ficou decidido que, primeiramente, será verificado junto à Propeg a previsão de
calendário para 2021, para que, depois, se verifique com todos os professores quem têm condições de ofertar
vagas. Após a coleta dessas informações, o colegiado será convocado novamente para decidir sobre a seleção.
Diante desta decisão, a pauta que trata da composição da comissão de seleção, para ingresso de novos discentes
2021, também não foi votada e será analisada quando o colegiado for convocado para analisar as questões
referentes ao referido processo seletivo. Dando continuidade, houve um inversão de pauta e foi analisada,
primeiramente, a pauta que trata das Qualificações dos alunos da turma 2020. Na oportunidade, o professor
Thiago esclareceu que a turma ingressante no ano de 2020, realizou matrícula institucional nos dias 02 e 03 de
março de 2020, e que, segundo regimento Ciflor, essa turma deveria qualificar até o prazo de 12 meses, contados
a partir da matrícula institucional. Destacou que era essencial repensar prorrogação de prazo para realização das
qualificações desta turma, haja vista que os alunos, quando completados 12 meses, ainda não terão concluído as
disciplinas, que são essenciais para subsidiar a elaboração do projeto de dissertação. Na oportunidade, a
professora Sabina acrescentou que é inevitável que tudo seja prorrogado neste momento de pandemia, e que ela
não vê grandes problemas em prorrogar este prazo, uma vez que também considera que permanecer com o prazo
regimental impossibilitará os alunos de elaborarem o projeto. Neste momento, professor Thiago acrescentou que
a CAPES já informou que o prazo de 24 meses de defesa de dissertação será desconsiderado para fins de nota
dos Programas. Diante do que foi informado foi apresentada a proposta para que a qualificação seja prorrogada
por mais seis meses, a contar de 03 de março de 2021, tendo que ser realizada até o máximo de 30 de agosto de
2021 e que a defesa de dissertação também fosse prorrogada por mais seis meses, tendo que ser realizada até o
máximo de 30 de agosto de 2022. Esta proposta foi aprovada, por unanimidade, cabendo à coordenação
informar por e-mail os alunos e os orientadores. Dando continuidade, colocou-se em pauta o Ad referendum
sobre remanejamento, para a modalidade auxilio pesquisador, da segunda parcela Proap no valor de valor R$
3724,88/processo SEI nº 23107.012399/2020-31. Na oportunidade, o professor Thiago acrescentou que, devido
à urgência em atender a solicitação da Propeg para envio do remanejamento do recurso, precisou aprovar, Ad
referendum, a destinação da segunda parcela para auxílio pesquisador. Após as explicações os membros
aprovaram por unanimidade o Ad referendum dado pelo coordenador do curso prof. Thiago Augusto da
Cunha e, em seguida, colocou em análise as demandas existentes para uso dessa segunda parcelado do recurso
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Proap. O Professor Thiago informou que solicitou as demandas dos professores por e-mail e recebeu as
solicitações apresentadas no quadro a seguir, e reforçou que, após o uso do valor recebido, cada professor deverá
prestar conta à coordenação do curso e salientou que é necessário que o recurso seja utilizado e a prestação de
contas seja efetivada ainda no exercício de 2020 (que encerra em março ou abril de 2021).

Professor Valor Finalidade

Sabina Cerruto Ribeiro 400,00 Pagamento de parataxônomo.

Eduardo Pacca Luna Mattar 735,00 Compra de vasos e terra vegetal/ análise da terra.

Nei S. Braga Gomes 1.500,00

Pesquisa na Empresa parceira do CIFLOR, OCB
Forestry (Silvicultura), desenvolvido pelos
mestrandos: Larisse da Silva Ganda e Ronier Felipe da
Silva Oliveira.

Farley William Souza Silva 824,88 Combustível para aula de campo.

Felippe Coelho de Souza 300,00

Tinta spray para demarcação de árvores e parcelas/
Sacos em papel Kraft Mix para amostras de biomassa/
Saco Plástico Grande para coleta de biomassa/
Combustível.

 Diante das demandas apresentadas e como forma de adequar o recurso para que pudesse atender todas as
solicitações, foi necessário fazer adequações em alguns valores. Após as adequações, as demandas foram
aprovadas, por unanimidade, de acordo com o especificado no quadro a seguir:

Professor Valor Finalidade

Sabina Cerruto Ribeiro 600,00 Pagamento de parataxônomo.

Eduardo Pacca Luna Mattar 500,00 Compra de vasos e terra vegetal/ análise da terra.

Nei S. Braga Gomes 1.500,00

Pesquisa na Empresa parceira do CIFLOR, OCB
Forestry (Silvicultura), desenvolvido pelos
mestrandos: Larisse da Silva Ganda e Ronier Felipe da
Silva Oliveira.

Farley William Souza Silva 824,88 Combustível para aula de campo.

Felippe Coelho de Souza 300,00 Tinta spray para demarcação de árvores e parcelas/
Sacos em papel Kraft Mix para amostras de biomassa/
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Saco Plástico Grande para coleta de biomassa/
Combustível.

Dando prosseguimento, o professor Thiago colocou em análise o Ad referendum sobre troca de orientação da
discente Isadora da Cunha Nogueira (Processo SEI nº 23107013276/2020-17), que, na oportunidade, foi relatado
pela secretária Adriana Maria de Souza Silva, que explicou que a  discente Isadora da Cunha
Nogueira, matrícula 20202140005, protocolou requerimento no qual solicitou a troca da orientação, que
atualmente está sob a responsabilidade do Prof. Dr. Irving Foster Brown, para o Prof. Dr. Eduardo Pacca
Luna Mattar, por motivo de mudança na área de interesse. A discente apresentou declaração
de aceite do orientador pretendido, Prof. Dr. Eduardo Pacca Luna Mattar, que manifestou interesse
em orientá-la. E, além disso, apresentou, também, documento de ciência do atual orientador, Prof. Dr. Irving
Foster Brown, que declara estar de acordo com a mudança de orientação solicitada pela discente. Acrescentou
que o professor Thiago, por entender que não haveria prejuízos para a discente e para o Programa, aprovou, por
Ad referendum a troca de orientação, nos termos dos documentos apresentados. Após os esclarecimentos, o Ad
referendum foi aprovado, por unanimidade. Dando continuidade, foram apresentados os processos aprovados
por Ad referendum, referentes a aproveitamentos de estudos dos discentes Rafael Fernando Ferst Strapasson
e Juliano Baldez Silva Minervino (processos SEI nº 23107013036/2020-12 e 23107012709/2020-17). Após os
esclarecimentos apresentados pela secretária Adriana Maria de Souza, que informou que tratava-se de
disciplinas cursadas pelo alunos regularmente matriculados no Ciflor, que cursaram as disciplinas antes de
ingressarem no Programa, na qualidade de alunos especiais,  considerando a resolução n° 50/2009, que prevê em
seu artigo 30 que:  “A critério do Colegiado do Programa poderão ser admitidos estudantes não vinculados ao
Programa para cursar disciplinas na condição de Aluno Especial”, os Ad referendum foram aprovados por
unanimidade.  Finalizadas as pautas e feitas as considerações finais, o professor Thiago Augusto encerrou a
reunião, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar eu, Adriana Maria de Souza Silva,
secretária-executiva do Ciflor, lavrei a pressente ata, que será assinada por mim, 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: 

Evandro Orfanó Figueiredo/ Membro Suplente /Embrapa Acre

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

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

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

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

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria de Souza Silva, Secretaria Execu�va, em
13/10/2020, às 19:24, 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 13/10/2020, às
19:50, 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 14/10/2020, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Sabina Cerruto Ribeiro, Professora do Magisterio Superior,
em 15/10/2020, às 22:11, 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 16/10/2020, às 13:56, 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 17/10/2020, às
10:30, 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 Evandro Orfanó Figueiredo, Usuário Externo, em 10/12/2020,
às 12:28, 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 0128009 e o código CRC 5D153FE8.
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