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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA, REALIZADA EM ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No décimo primeiro dia do mês de agosto
de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, por videoconferência, reuniu-se o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza, convocado sob
a Coordenação do Prof. Prof. Dr. Roberto Júnio e com a presença de seus membros: Prof. Dr.
André Megali Amado, Prof. Dr. Artur Andriolo, Prof. Dr. Fabrício Alvim Carvalho, Profa. Dra.
Juliane Floriano Lopes Santos, Profa. Dra. Mariana Fonseca Rossi, Prof. Dr. Nathan Oliveira
Barros, Profa. Dra. Sthefane D’Avila e o representantes discentes Maria Isabel Macedo e
Pedro Mendes de Souza. O Prof. Roberto iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo
a presença de todos e solicitando a inclusão de uma pauta na reunião que é a oferta de
vagas de pós graduação para capacitação dos servidores da educação estadual. Inclusão de
pauta aprovada por unanimidade. 1) INFORMES GERAIS: 1.1 Preenchimento do Coleta
Capes finalizado, inclusive destaques. 1.2 Comissões e grupos de trabalho estão em
andamento. 1.3 Recurso PROAP - edital para publicação e para pagamento de eventos. 1.4 O
Regimento Geral da UFJF será alterado e os regimentos dos PPG precisarão se adequar. 1.5
O Prof. Roberto Júnio foi indicado para representar a área de Ciências Biológicas e Saúde no
CONSUL. 1.6 Foram realizados contratos com uma empresa para revisão de artigos.
Entretanto, somente quem havia solicitado parte da rubrica para esse fim poderá usar, a
priori. 1.7 Temos dois alunos de doutorado saindo para o Doutorado sanduíche nos
próximos meses (Priscila Fregulia e Rogerio Vicentini). Como exigência da CAPES, foi
aprovada ad referendum a prorrogação de um mês da defesa de ambos. 1.8 Reunião do ICB:
Plano diretor do instituto – reorganização do ICB; 1.9 Prof. Fabrício foi convidado para
participar como avaliador ad hoc da avaliação quadrienal, representando o PPG. 1.10
Software Autenticate: Prof. Nathan informa que estamos ajustando as configurações do
aplicativo ainda, para depois rodar as teses e dissertações. 2. TERMO DE COOPERAÇÃO
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ  DE  FORA  (UFJF)  E  O INSTITUTO
POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (IPP) -  COTUTELA, ENVOLVENDO  OS  PROGRAMAS  DE 
PÓS-GRADUAÇÃO  EM  BIODIVERSIDADE  E  CONSERVAÇÃO  DA  NATUREZA (UFJF) E
MESTRADO EM TECNOLOGIAS DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE
ENERGIA DO (IPP). Profa. Simone Jaqueline Cardoso e Hugo Nogueira Rocha (DRI) foram
adicionados à reunião para esclarecerem possíveis dúvidas. A Profa. Simone apresenta as
mudanças no termo de cooperação. O Prof. Nathan relembra quais pontos foram
questionados na primeira vez que o assunto passou pelo Colegiado. Hugo informa que no
ano passado tivemos oito acordos de cotutela na UFJF e apresenta algumas informações
importantes: para cada aluno, será necessária a apreciação do Colegiado; não há no acordo
cláusulas se comprometendo em relação a recursos financeiros; a emissão do diploma será
de forma independente em cada universidade (não será um diploma único). Profa. Simone
indica que é necessário pensar em formas de fomento para custear os gastos dos alunos da
UFJF em Portugal e informa que há a possibilidade do aluno fazer um estágio remunerado.
Além disso, ressalta que haverá uma taxa de emissão do certificado de conclusão em
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Portugal. A Profa. Mariana sugere inserir no contrato mais informações sobre os alunos
estrangeiros que virão para a UFJF. Prof. Roberto sugere que algum membro do Colegiado
avalie o texto final e faça um parecer, que será enviado a todos, para votação por e-mail. A
Prof. Mariana se ofereceu para ser a relatora. Os tópicos seguintes da reunião foram
enviados por e-mail, junto com pareceres individuais redigidos pelo Prof. Roberto (seguem
no anexo I). 3) CREDENCIAMENTO DE COORIENTADOR: 3.a Matheus Vieira da Silva
(orientador Fábio Roland e coorientadora Simone Jaqueline Cardoso) 3.b Tiago Teixeira de
Resende (orientador Alexandre Auad e coorientador Fausto de Souza Sobrinho). Ambos
aprovados por unanimidade. 4. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS: discentes Zacarias
Rosalina, Tiago Teixeira de Resende, Moisés Henrique Almeida Gusmão, Fernanda da Costa
Fernandes, Vitor Rafael Cardoso Neto, Lorena Fernandes e Géssica Maria Gomes do
Nascimento. Todos aprovados por unanimidade. 5. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA
DEFESA: 5.1 Joyce dos Santos 5.2 Daniel Elias Barbosa. Aprovados por unanimidade. 6.
APROVAÇÃO DA CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS: Nomenclatura zoológica (Prof. Henrique
Caldeira), Modelos lineares mistos generalizados aplicados a estudos ecológicos (Prof. André
Guaraldo) e Geoprocessamento aplicado a estudos de Biodiversidade e Conservação (Profa.
Ximena Ovando). Todas aprovadas por unanimidade. 7. CIÊNCIA DO TRANCAMENTO
MATRÍCULA LUDYMILA CRUZ. 8. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE QUALIFICAÇÃO DE
MESTRADO DA TURMA 2020-2022: O representante Pedro Mendes enviou ofício redigido
pelos alunos da turma, solicitando dois meses de prorrogação da qualificação (anexo II). O
Prof. André é favorável à prorrogação, mas indica que é necessário verificar se não causará
transtornos na avaliação da CAPES, nem ferir o Regimento Geral da Pós Graduação. A Profa.
Juliane também é favorável e sugere a criação de uma comissão para auxiliar os alunos. A
Profa. Sthefane sugere uma conversa com os orientadores. O discente Pedro informa que
alguns alunos estão com receio de falar com os orientadores sobre as dificuldades que estão
encontrando e acredita que uma conversa ou a formação de uma comissão seria
interessante para os alunos. Decidiu-se pelo seguinte encaminhamento: será criada uma
instrução normativa permitindo essa prorrogação. A coordenação enviará uma mensagem
aos orientadores solicitando que estejam atentos às dificuldades enfrentadas pelos alunos.
Além disso, o representante discente Pedro conversará com os alunos para obter sugestões
de como o Programa poderá auxiliá-los durante esse período. 9. ALTERAÇÃO DE PROJETO:
discentes Mylena Barros de Lima e Wellington Ouverney Júnior. Profa. Mariana, orientadora
de ambos os alunos, fez o relato das situações. Ambos aprovados por unanimidade. 10.
OFERTA DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO PARA A
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO: A PROPP convidou os PPGs interessados a
apresentarem propostas para oferta de Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado
para capacitação dos servidores da educação estadual, formalizando os custos e como
funcionaria a oferta. Prof. Artur questiona se a oferta se relaciona à proposição de novos
cursos ou oferecimento de vagas em cursos já estabelecidos. Prof. Roberto informa que
ambos os casos e que há o planejamento de implementar curso lato sensu até ano que vem,
inclusive já foi enviada carta de interesse do programa. A PROPP se prontificou a questionar
se a área de biodiversidade é de interesse dos servidores da Secretaria. Profa. Sthefane
questiona se a criação é temporária para atender a essa demanda ou é permanente. O prof.
Roberto informa que o lato sensu espera-se que seja definitivo e que, a priori, podemos abrir
dez vagas pro nosso mestrado já existente. Nesse modelo, os primeiros seis meses podem
ser remotos, mas depois precisa ser a distância, ou seja, aulas gravadas no CEAD.  Prof.
André acredita que o papel da universidade pública é o de atender demandas da sociedade,
por isso acha importante oferecer vagas pelo menos no nosso mestrado regular, abrindo
duas ou três disciplinas. Ao mesmo tempo, do ponto de visto educacional, acredita que a
criação do lato sensu é a mais adequada. Prof. Artur concorda, porque o nosso mestrado
regular não se adequa às necessidades dos servidores da secretaria de Estado de Educação e
não seria o caso de nos adaptarmos com o risco de perdermos nossa essência, já que nossa
seleção é voltada para certo perfil. Prof. André sugere o encaminhamento de que nosso
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programa estimula e acha interessante a criação de um programa lato sensu, mas que teria
que ser institucional. A representante discente Maria Isabel informa que a rede municipal
não oferece ensino médio, por isso o PROFBIo só atende professores do Estado. Entretanto,
a carga horária de trabalho no Estado é alta, então o professor não consegue ter tempo para
realizar os cursos oferecidos, por isso acredita que é necessário refletir se terá público
interessado que justifique todo esse trabalho de criação do curso. Ficou decidido o seguinte
encaminhamento: sugerir criação de curso lato sensu e declinar para abertura de vagas no
mestrado regular. Informar que nosso programa está à disposição dos interessados para que
ingressem no mestrado com as características que o programa já possui. Prof. Roberto vai
marcar reunião com a Prof. Priscila amanhã e retorna ao Colegiado. Encaminhamento
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o coordenador deu a reunião por
encerrada. Esta ata foi redigida por Priscila Fernandes Gonçalves, aprovada em 15 de
setembro de 2021 e segue assinada pelos docentes membros do Colegiado presentes na
reunião e pela secretária do PPG em Biodiversidade e Conservação da Natureza.

 

Juiz de Fora, 11 de agosto de 2021.

 

ANEXO 1 – PARECERES

 

1) Credenciamento coorientador(a):

a. Matheus Vieira da Silva (orientador Fabio Roland e coorientadora Simone Jaqueline
Cardoso)

Parecer Favorável: A profa. Dra. Simone possui sólida produção científica e considerável
número de orientações e co-orientações atuando na linha de pesquisa “Ecologia do
Fitoplâncton” e experiência em estudos investigando a ecologia aquática de ecossistemas
de planícies de inundação. A docente participa ativamente da orientação do discente desde
seu ingresso e possui elevado número de orientações no momento, o que a impede de atuar
como orientadora principal.

 

b. Tiago Teixeira de Resende (orientador Alexandre Auad e coorientador Fausto de Souza
Sobrinho)

Parecer Favorável: O Dr. Fausto de Souza Sobrinho, experiente pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Leite), possui ampla experiência na
área de Genética, com ênfase em Genética Vegetal. Atualmente é responsável pelo
melhoramento da forrageira Brachiaria ruziziensis, tema essencial ao desenvolvimento da
proposta de trabalho apresentada pelo candidato.

 

2) Aproveitamento de créditos:

a. Zacarias Rosalina João da Silva

Parecer Favorável: aproveitamento das disciplinas Técnicas em Investigação Zoológica
(6créditos), Parasitos e Vetores em Saúde Pública (6créditos) e Zoologia de Invertebrados
não artrópodes (7créditos); total de 20 créditos aproveitados para o Doutorado. As ementas
das disciplinas citadas estão em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade. Mestrado realizado na Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade
Compultense de Madri, Espanha.
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b. Tiago Teixeira de Resende

Parecer Favorável: aproveitamento das disciplinas Forragicultura (4 créditos) e Tópicos
Especiais em Biologia Vegetal (4 créditos); total de 8 créditos aproveitados para o
Doutorado. As ementas das disciplinas citadas, realizadas na UFV e UNICAMP, estão em
consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. É recomendável que os
discentes busquem em outras instituições cursos e disciplinas para ampliarem sua
formação acadêmica.

 

c. Moisés Almeida Gusmão

Parecer Favorável: aproveitamento da disciplina Tópicos Especiais em Ecologia (3 créditos);
total de 3 créditos aproveitados para o Mestrado. A ementa da disciplina, realizadas na
UNICAMP, está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. É
recomendável que os discentes busquem em outras instituições cursos e disciplinas para
ampliarem sua formação acadêmica. Mestrado em andamento PPG Biodiversidade.

 

d. Fernanda da Costa

Parecer Favorável: aproveitamento da disciplina Tópicos Especiais em Ecologia (3 créditos);
total de 3 créditos aproveitados para o Mestrado. A ementa da disciplina, realizadas na
UNICAMP, está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. É
recomendável que os discentes busquem em outras instituições cursos e disciplinas para
ampliarem sua formação acadêmica. Mestrado em andamento PPG Biodiversidade.

 

e. Vitor Rafael Neto

Parecer Favorável: aproveitamento da disciplina Tópicos Especiais em Ecologia (3 créditos);
total de 3 créditos aproveitados para o Mestrado. A ementa da disciplina, realizadas na
UNICAMP, está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. É
recomendável que os discentes busquem em outras instituições cursos e disciplinas para
ampliarem sua formação acadêmica. Mestrado em andamento PPG Biodiversidade.

 

f. Lorena Fernandes

Parecer Favorável: aproveitamento das disciplinas Bioestatística (3 créditos) e Tópicos
Especiais em Biologia Vegetal (4 créditos); total de 7 créditos aproveitados para o
Doutorado. As ementas das disciplinas citadas, realizadas na UFRN e UNICAMP, estão em
consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. É recomendável que os
discentes busquem em outras instituições cursos e disciplinas para ampliarem sua
formação acadêmica.

 

g. Géssica Maria Gomes do Nascimento

Parecer Favorável: aproveitamento das disciplinas Interface Biodiversidade, Ambiente e
Saúde (4 créditos), Biodiversidade e Recursos Naturais (4 créditos), Marcadores Moleculares
e Genética da Conservação (2 créditos), Meio Ambiente e Saúde Pública (4créditos),
Taxonomia como ferramenta de qualificação da biodiversidade (2 créditos) e Estatística
Aplicada (4 créditos); total de 20 créditos aproveitados para o Doutorado. As ementas das
disciplinas citadas estão em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade. Mestrado em Biodiversidade, Ambiente e Saúde realizado na Universidade
Estadual do Maranhão.
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3) Prorrogação defesa:

 

a. Joyce dos Santos

Parecer Favorável: A doutoranda Joyce Andreia dos Santos (ingresso em 2017) possui bom
desempenho nas disciplinas e atividades realizadas durante o curso de Doutorado, e, ainda,
oito publicações científica entre 2017-2021, sendo uma delas com docentes do PPG
Biodiversidade. Os principais argumentos apresentados pela discente foram: problema de
saúde do orientador, emprego e esforço para ampliar a qualidade da Tese. Como no
momento, durante a pandemia, o prazo máximo de prorrogação de teses e dissertações está
suspenso pela Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFJF, sou favorável à solicitação
de prorrogação da defesa de tese para novembro de 2021 sem a continuidade da bolsa.
Entretanto, sugiro uma discussão do Colegiado sobre como atuar para reduzir os prazos
médios de defesa do PPG, que mesmo antes da pandemia, já estavam em valores limites,
segundo os critérios da área de Biodiversidade da CAPES.

 

b. Daniel Elias Barbosa

Parecer Favorável: O doutorando Daniel Elias Barbosa possui bom desempenho nas
disciplinas e atividades realizadas durante o curso de Doutorado, e, ainda, sete publicações
científicas entre 2017-2021, todas delas com docentes do PPG Biodiversidade. Os principais
argumentos apresentados pelo discente foram: atraso na realização dos trabalhos de campo
durante pandemia de Covid-19 (coletas finalizadas apenas em julho de 2021), necessidade
de tempo para analisar os dados. Como no momento, durante a pandemia, o prazo máximo
de prorrogação de teses e dissertações está suspenso pela Pró-Reitoria de Pós-graduação e
Pesquisa da UFJF, sou favorável à solicitação de prorrogação da defesa de tese para
novembro de 2021. O discente não possui bolsa em andamento. Destaco ainda, que o
discente, possui dois artigos da Tese aceitos para publicação em periódico A3+, segundo
relato do orientador, prof. Luiz Menini Neto.

 

 

4) Aprovação das disciplinas:

a. Nomenclatura Zoológica (Prof. Henrique Costa)

Parecer Favorável: foi aprovada ad referendum no PPG e, recentemente, no Departamento
de Zoologia (09 agosto2021), e solicito ciência do Colegiado. Disciplina importante para a
linha de pesquisa “Taxonomia, Sistemática e Evolução” do PPG.

 

b. Modelos lineares mistos generalizados aplicados a estudos ecológicos (Prof. André
Guaraldo)

Parecer Favorável: foi aprovada recentemente no Departamento de Zoologia (09
agosto2021), e é de grande relevância para a formação acadêmica dos discentes do PPG.

 

c. Geoprocessamento aplicado a estudos de Biodiversidade e Conservação (Prof. Ximena
Ovando)

Parecer Favorável: foi aprovada recentemente no Departamento de Zoologia (09 agosto2021)
e constitui importante ferramenta para estudos de biodiversidade e conservação.
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5) Trancamento da matrícula da doutoranda Ludymila Viana Valadares Cruz:

Parecer Favorável: a doutoranda entrou em contato com a Coordenação do PPG (em junho
de 2021) solicitando informações administrativas e legais sobre o melhor procedimento
visto a condição relatada. Prof. Nathan e eu conversamos com a discente via mensagem de
texto e ela relatou não ter condição ainda, naquele momento (06 de julho 2021), de
conversar via telefone ou videoconferência. Em novos contatos via mensagens foram
explicadas as possibilidades para a doutoranda, que após tempo de reflexão, decidiu pelo
trancamento da matrícula, por 6 meses, para realização de tratamento médico adequado,
conforme orientação médica.

 

ANEXO II - Ofício Enviado pelos discentes de mestrado da turma de 2020

"Solicitação de Prorrogação do Prazo de Qualificação da Turma de Mestrado 2020-2022 do
programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza da UFJF

Olá a todas e todos. Esperamos que estejam bem e com saúde em períodos tão conturbados
como os que estamos vivendo atualmente. Nós, discentes da turma de mestrado 2020-2022,
nos reunimos e elaboramos esse breve oficio com o objetivo de solicitar a prorrogação do
prazo para a qualificação de nossa turma. Devido a pandemia de COVID-19, o andamento
na confecção das dissertações foi prejudicado, seja por motivo de saúde, física ou mental,
ou por limitações operacionais, como impossibilidade de coletas ou acesso ao laboratório.
Fora os atrasos gerados por causa desses empecilhos, outros problemas também foram
relatados como alterações e, em alguns casos, mudanças completas de projetos. Levando
em consideração esses e alguns outros problemas, e visando a elaboração de dissertações de
melhor qualidade, além de tentar atender ao prazo estipulado para a defesa, nós, discentes
da turma 2020-2022, solicitamos a extensão do prazo de qualificação até 31 de dezembro de
2021. Ressaltamos que esse apelo geral da turma não exclui pedidos de prorrogação
individuais já realizados ou que venham a ser realizados futuramente."

 

Documento assinado eletronicamente por Nathan Oliveira Barros, Professor(a), em
22/09/2021, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Fernandes Goncalves,
Professor(a), em 22/09/2021, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Junio Pedroso Dias,
Professor(a), em 22/09/2021, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Fonseca Rossi, Professor(a), em
23/09/2021, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Artur Andriolo, Professor(a), em
23/09/2021, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Andre Megali Amado, Professor(a), em
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23/09/2021, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juliane Floriano Lopes Santos,
Professor(a), em 27/09/2021, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0508551 e o código CRC 865CF1F0.

Referência: Processo nº 23071.914142/2021-33 SEI nº 0508551
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