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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 51° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA
EXTRAORDINÁRIA. Aos trinta dias do mês de novembro de 2020, às 9h, o Programa de Pós-Graduação em
Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, realizou de forma remota, por meio da Plataforma RNP, a
51° 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); Sabina Cerruto Ribeiro (Titular); Evandro Orfanó Figueiredo (Suplente) e a Representante
discente Karine Milene Faustino da Silva (Titular). Na ocasião, depois de constatado o devido quórum, o
Prof. Thiago deu início às 09h:05m, informando que a reunião tinha a finalidade de tratar da seguinte pauta: i)
Informes; ii) Uso de veículos Oficiais do Ciflor; iii) Seleção de novos discentes para 2021; iv) Análise de
planos de cursos da disciplina (CF105) Docência Orientada (dos alunos matriculados no primeiro
semestre de 2020). Após anunciar as pautas, Prof. Thiago iniciou a reunião repassando alguns informes sobre o
andamento das atividades, que estão sendo realizadas no Programa. Dentre estes informes, comunicou sobre o
pedido de desligamento do Prof. Dr. Adalberto Hipólito de Sousa, matrícula Siape nº. 1810248 (processo nº.
23107.015509/2020-16), que em seu pedido de desligamento, justificou que precisava se desligar do Programa
para dedicar-se mais às atividades na graduação, e, também, para cuidar de sua saúde. Dando continuidade,
informou que ocorreu o Pregão da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) para compra de equipamentos (pregão
83/2020 e pregão 105/2020), e acrescentou que, de acordo com o resultado parcial do Pregão eletrônico, alguns
itens (equipamentos) não serão comprados, pelo referido Pregão, devido a fracasso (empresa impedida de licitar,
preços não atualizados e etc.).  Por este motivo, somente em uma próxima licitação, será possível incluir
novamente esses equipamentos. No entanto, o responsável pelo recurso BID na Sema informou que o recurso
para estas compras está garantido e que estão aguardando o setor de licitação publicar novo edital para comprar
os equipamentos que faltaram.  Dando Prosseguimento, Profº. Thiago destacou que os professores Dr. Paulo
André Trazzi, que foi contratado em substituição ao professor Dr. Ary Vieira de Paiva (que se aposentou) e o
Dr. Elízio Ferreira Frade Junior, que veio de Cruzeiro do Sul, demonstraram interesse em fazer parte do
Programa e destacou que será necessário decidir se eles ingressarão no Programa, por meio de edital, ou se o
credenciamento acontecerá por meio da entrega de documentos e análise pelo colegiado, como tem sido feito
com os últimos credenciamentos. Além disso, professor Thiago informou sobre o andamento do Edital Capes do
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG – Amazônia Legal), lançado com a finalidade de
consolidar os Programas de Pós- graduação. Para concorrer a este edital, 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). Professor Thiago destacou que, dentre
os recursos previstos neste edital, estão 4 bolsas de mestrado (distribuídas 1 por ano), que serão divididas entre
esses três Programas. Enfatizou que a proposta dos programas seria diminuir o tempo de duração dessas bolsas
de 24 meses, para menor tempo, com vistas a atender, por igual, os três programas. Mas ressaltou que essa
proposta de distribuição ainda está sendo discutida. Ao final, acrescentou que o montante do recurso previsto,
além das bolsas, ainda não tem data definida pra ser disponibilizado. Dando continuidade com os informes,
professor Thiago destacou que é necessário que a comissão de bolsas se reúna para fazer o acompanhamento dos
bolsistas do Programa e que, em um futuro breve, ele convocará a comissão para debater sobre este
acompanhamento. Finalizados os informes, Prof. Thiago iniciou o primeiro ponto de pauta, que refere-se ao uso
de veículos oficiais do Ciflor (01 veículo tipo Camionete e 01 Quadricículo) que foram cedidos pela Secretaria
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de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA), de acordo com o Termo de cessão constante no Processo SEI
SEMA, número 0820.009800.00332/2020-41, assinado pelo Secretário de Meio Ambiente e recebido pela
UFAC no dia 25/08/2020. Destacou que para otimizar o uso desses veículos é necessário adotar alguns
procedimentos para serem seguidos por todas os professores do curso, visando otimizar os agendamentos.
Destacou que enviou um processo à Prad, solicitando uso exclusivo dos veículos para Ciflor (processo
nº.23107.013493/2020-15) e justificou que o pedido de uso exclusivo do Ciflor foi aceito e se deu mediante
apresentação da justificativa de que esses veículos foram adquiridos por meio do Termo de Cooperação, vigente,
firmado entre a Sema e o Programa de Pós-graduação em Ciência Florestal – Ciflor. A cooperação contempla
atividades de pesquisa em Manejo de Florestas para produtos madeireiro e não-madeireiro pelo Programa e a
aquisição se deu, após grande esforço por parte dos docentes do Programa e mediante justificativa de aquisição
elaborada pela SEMA (0122632). Destacou que pelos motivos elencados, faz-se necessário adotar um
procedimento de uso desses veículos, que estejam de acordo com as normas já vigentes na Ufac e tem o objetivo
melhorar o fluxo e otimizar os agendamentos, de modo que os veículos possam atender a demanda de todos os
professores do Ciflor. Deste modo, colocou em votação procedimentos, abaixo descritos, a serem adotados para
agendamento dos referidos veículos, que após apreciados, foram aprovados por unanimidade.

A frota de veículos Ciflor é composta por uma Caminhonete e um Quadrículo

Os veículos são para uso exclusivo do Ciflor, em a�vidades acadêmicas na área de Manejo
Florestal Madeireiros e Não Madeireiros, no âmbito do PDSA no âmbito PDSA I (contrato Bird

298/AC-BR).

Para a u�lização dos veículos, teremos disponibilidade de combus�vel e motorista (diárias do
motorista sairão do duodécimo da coordenação Ciflor).

Caminhonetes Será
usada para seguinte
finalidade: 
                              

1. Deslocamento de docentes pesquisadores do Ciflor para áreas de
florestas para acompanhamento e execução de pesquisas e
mestrado.

2. Outras finalidades de interesse do Ciflor.

Quadricículo será usado
para a seguinte
finalidade:

1. Realizar aulas práticas de campo.
2. Acesso a áreas de pesquisa dentro da floresta por meio de ramal.
3. Uso durante época de chuva quando da impossibilidade de entrar

com a caminhonete.
4. Para preservar a caminhonete com fins de diminuir a manutenção.

Procedimentos para agendamento dos Veículos Oficias Ciflor

Os veículos oficias devem seguir as normas de uso da frota da Ufac (Resolução Consu
/20/2020) e devem considerar as normas de segurança da Covid-19.

A coordenação Solicita,
via e-mail, as demandas
de agendas dos docentes
e os docentes precisarão
responder à demanda da
seguinte forma:

1. Os docentes precisarão responder, via SEI, as demandas com
previsão de data, lugar, período de uso e lista de alunos de cada
uma das viagens programadas.

2. Nos casos de mudança das datas e/ ou cancelamentos de viagens,
os docentes precisam informar a coordenação, via SEI, para que
seja retificada a agenda junto ao setor de transporte.

3. Para as viagens que não forem informadas dentro do período
estipulado, será necessário que o professor faça a solicitação, via
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SEI, com antecedência mínima de trinta dias da viagem, com as
mesmas informações citadas acima.

Após o recebimento das
demandas, a
coordenação tomará as
seguintes providências:

1. Enviará agenda para Prefeitura do Campus (Via SEI), com
previsão de datas e períodos, para fins de controle e uso de
combustível.

2. Solicitará, com antecedência, a autorização das viagens
programadas à Pró-reitoria de Pós- graduação, pois durante o
período de suspensão das atividades, por conta da covid-19, as
viagens só podem acontecer coma autorização da Propeg.

3. Verificar apólice de seguros dos alunos que irão participar da
viagem, pois alunos que não têm seguro não podem viajar.

Se o docente for
motorista doa carros
oficiais, precisará
realizar os seguintes
procedimentos:

1. Solicitar autorização para dirigir carro oficial, via SEI, para Prad.
Nesta solicitação precisa indicar o período e a duração da viagem
(e acrescentará no período 2 (dois) dias a mais por conta de
imprevistos).

2. Anexar, no oficio, a carteira de habilitação.
3. Além disso, o professor precisar estar ciente de que cada vez que

for dirigir carro oficial é necessário solicitar nova licença, via SEI,
para a Prad, pois a autorização é específica para cada viagem.

Dando continuidade, professor Thiago colocou para apreciação a seleção de novos discentes para o ano de 2021.
Neste momento, informou que tinha enviado processo à Propeg solicitando algumas informações, que seriam
fundamentais para que o Programa decidisse se seria viável realizar o processo seletivo. Dentre as solicitações,
foi pedido informações sobre a previsão do calendário acadêmico da Pós-graduação, especificamente a previsão
para início e término do segundo semestre letivo do ano corrente (2020, que findará em 2021), visto que o
calendário acadêmico para o ano de 2021 é fundamental para a tomada de decisão sobre a realização do processo
seletivo. A Propeg informou que “o Calendário Acadêmico da Pós-graduação está sendo elaborado e tão logo
seja aprovado, será encaminhado aos Programas de Pós-graduação”. No segundo processo enviado, foi pedido
orientações sobre a operacionalização das etapas de seleção do processo seletivo 2021, por conta da COVID-19.
Em resposta a este processo, a Propeg informou que “todas as etapas do processo de seleção de candidatos, para
compor a turma Ciflor 2021, deverão ocorrer de forma remota, a exemplo do Programa de Pós-graduação em
Ciências e Tecnologia- CITA, efetuando as adequações necessárias e pertinentes ao PPG em Ciências Florestal”. 
Diante do cenário apresentado, o professor Thiago perguntou aos membros se seria possível realizar a seleção
mesmo sem a previsão de calendário. Nesta oportunidade, a Profª. Sabina se pronunciou dizendo que ela tinha
muitas ressalvas referentes à realização da seleção, mas ressaltou que a maioria dos Programas estão realizando
os processos seletivos, normalmente, e por este motivo, ela entende que seria muito ruim se somente o Ciflor
não realizar a seleção. Ressaltou ainda, que acredita que será difícil conciliar o trabalho dos novos discentes com
aqueles que ainda não conseguiram avançar em suas pesquisas por conta da Covid-19. No entanto, mesmo com
todos esses problemas, acredita que o melhor caminho seja realizar a seleção. Neste momento, professor Thiago
explicou que não seria mais possível realizar o processo seletivo no ano de 2020, mas ressaltou que é
imprescindível que ele ocorra no ano de 2021, mesmo que os alunos ingressem somente na segunda metade do
ano. Neste momento, colocou em votação a proposta para que o processo seletivo aconteça na primeira metade
do ano de 2021 (segundo semestre letivo de 2020) para que os alunos ingressem na segunda metade do ano de
2021 (primeiro semestre de 2021).  A proposta foi colocada em votação e os professores aprovaram, por
unanimidade. Deste modo, o processo seletivo acontecerá no ano de 2021 (primeira metade) e os alunos
ingressarão na segunda metade do ano de 2021 (1º semestre de 2021). Neste momento, professor Thiago colocou
em votação a composição da comissão, que elaborará o edital de seleção Ciflor/ 2021. Antes, destacou que a
consulta aos professores que desejavam compor a comissão foi feita, anteriormente, por e-mail. E em seguida,
após apreciação dos nomes, a comissão foi aprovada, por unanimidade, com a seguinte composição:
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Comissão que elaborará o processo sele�vo para ingressos de novos discentes no ano de
2021

Professor Matrícula
Siape Órgão Função

Prof. Dr. Nei S. Braga Gomes 1513449 Ufac/ CCBN Presidente

Prof. Dr. Eduardo Pacca Luna
Ma�ar 1552868 Ufac/ CCBN Membro Titular

Prof. Dr. Evandro José Linhares
Ferreira ----------- INPA Membro Titular

Prof. Dr. Farley William Souza
Silva 3132738 Ufac/ CCBN Membro Titular

Prof. Dr. Felippe Coelho de Souza 2326669 Ufac/ CCBN Membro Suplente

Prof. Dr. Evandro Orfanó
Figueiredo ----------- Embrapa Acre Membro Suplente

Adriana Maria de Souza Silva 2039246 Secretária/ Ciflor
/Ufac Secretária

Finalizada esta pauta, foi colocado para apreciação os planos de cursos de alunos bolsistas, que estão cursando,
no primeiro semestre letivo de 2020, de forma remota, a disciplina (CF105) Docência orientada. Professor
Thiago informou que a coordenação do curso enviou e-mail para os alunos matriculados e para seus
orientadores, com todas as informações e orientações repassadas pela Propeg, no que tange a possibilidade de
realização durante o período Remoto Emergencial da Graduação. Após apreciação, os planos de curso foram
aprovados, por unanimidade. Finalizadas as pautas e feitas as considerações finais, o prof. Thiago Augusto
da Cunha 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, deixando registrado que a Profª.
Sabina Cerruto Ribeiro, precisou se ausentar, antes do término da reunião, por que tinha outro compromisso
importante para participar. Feito o registro, acrescento que a presente Ata será assinada por mim, pelo
presidente, prof. 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/UFAC/CCBN)

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

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria de Souza Silva, Secretaria Execu�va, em
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08/12/2020, às 18:54, 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 Thiago Augusto da Cunha, Coordenador, em 08/12/2020, às
20:50, 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 09/12/2020, às 12:48, 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 09/12/2020, às
18:05, 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 09/12/2020, às 22:28, 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 Sabina Cerruto Ribeiro, Professora do Magisterio Superior,
em 10/12/2020, às 11:59, 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 0158356 e o código CRC B8B0A344.
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