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Centro Universitário,Norte do Espírito Santo

UNIVERSlDADE FEDERAL DO EsPíRITO SANTO
pRocRAMA DE pOS-cRADUAÇÃO EM AGRtCULiUno rnóprcor_

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDI.NÁRIA DO COLEGIADo Do PRoGRAMA DE PoS.
cRADUAçÃo eu AcRtcuLruRA rRoprcAL oì ÚrvrveRslDADE reóenÃl óõ
ESPiRlro sANTor REALIZADA'EM 1gt1ot2o1z. Ao DEctMo otrAvo DtA Do MÊs
DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS QUINZE HORAS E
QUARENTA E Dols VlNUfos (5:42), Fol REALIZADANA SALA DE AULA N" 06 Do
DEPARTAMENÏO DE CIENCIAS AGRARIAS E BIOLOGICAS, (DCAB), A OITAVA
SESSÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE POS-GRAóUAÇÃO EM
AGRICULTURA ÏROPICAL DA .UNIVERSIDADE FEDERAL oo TspínITo.SANTO
(UFES), COM A PRESENÇA DOS PROÉESSORES PERMANENTES IVONEY
GONTIJO (PRESIDENTE), EDILSON ROMAIS SGHMILDT, MARCELO BARRETO DA
SILVA, ROBSON BONOMO E SARA DOUSSEAU ARANTES. O PROFESSOR
ALEXAI\DRO FACCO JUSTIFICOU AUSÊNCIA. OS PROFESSoRES ANDREIA
PAI9ELOS PASSOS LIMA GONTTJO, ED_NEY LEANDRO DA VtrORtA, FABTO LU|Z
PARTELLI E FAtslO RIBEIRO PIRES ESTAO DE LICENçA.flavendo número legal de
membros presentes, o Senhor Presidente declarou anertá a sessão. 1. APRECIA:ÇÃO,
Aprovação de ata da 07^ Reunião Ordinária. O Prof. lvoney Gontijo informou que a ata
foi enviada por e-mail_p^qr_a guqes!õgs e correçoes. Em voíação.'Decisão: Aprovado
por unanimidade. 2. COMUNICAÇOES. INFORME i: O prof. Robson comunicou sobie
a solicitaçáo do bolsista de pós-d.outorado Paulo Roberto de desligamento da bolsa e
que o programa deve.verificar os trâmites pâra Substiiúiçáo. O presidente comunicou
que o bolsista entregou o pedido de desligamento a partir de 3011012017. 3.
EXPFÓIENTE: O presidente solicitou a inclusão- dos pontos "Consulta a, Comissão de
Credenciamento sobre oferta de vagas" como primeiro ponto de pauta e "Coorientaçáo
para a" discente Daniele Freisleben't,- mo último ponto. Em votação. Decisào:
Aprovado.por unanimidade. 4. ordèm ó dia alterad; 4.1. Gonsulia a òomissão de
Credehciamento sobre oferta de vagàs. O prêsì'dã informou que foi realizado uma
consulta a Comissão de Credenciàmeõto se tooos ãr frot"ssor"r 

"rìáo 
ãptãs a orientar,

para com,por-o edital de SeleÇáo com entrada em 201 811, e a resposta foi positiva. Em
votação.'Dèci$-ão: Horno.logado po-r unanimidade. 4.2. Honrologação do Edital
0212017 - Seleção de candidatos. O presidente informou que foi enviáOo a todos os
profçssores o edital elaborado pela Oomissão de Seleção è apresentou o edital de
seleção 2018 do PPGAïa saber: EDITAL MESTRADQ q.0212017. Edital do Exame de
Seleção para lngresso no MesJrado do,, Pro€r,amã d"'Pór-ôraOuaç"o-eÃ ngricultura
Tropical (PPGAT) do Centro Universitário Norte do Èspírito Santô - UFES para o
,primeiro semestre de 2018. O Diretor do Centro Universitário Norte do Espírito danto -
CEUNES da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, no uso de suas atribuiçoes
legais, torna'público a abertura do Edital de Seleção para o Curso de Mestrado em
Agricultura Tropical, para ingresso no primeiro semeêtçe de 2018. Este Edital estabelece
as normas e procedimentos para a seleçáo e disponibilizaçáo de bolsas de estudos para
candidatos(as) selecionados(as). Podem candidatar-se à seleção do Curso de. Mestrado
portadores de diploma de curso superior em Engenharia Agronômica, Agronoini

r
t

#tuHvrLqvvrvo us \rrHrL,ilro. \tri uut>u supur rur eilt trÍtgeÍlÍlafla Agronomlca, Aqronomla
Zootecnia, Engenharia Florestal, Eng. Agrícola, Èng. Ambieïtal, rng. A"grícola lõ
Ambiental, Licenciatura em Ci. Agrárias e Bacharelado em Ci. Biológicas. O n$o
enquadramento dos(as) candidatos(as) nesta especificação em terúos de área
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correlatas acarrelarâ no indeferimento da inscriçáo. O Curso.de Mestrado em Agricultura
Tropical requer dedicação integral dos alunos para o cumprimento da programação
didática que cbmpreende, além de aulas, seminários, participação em experiências
práticas, elaboração e condução de trabalhos, desenvolvimento de pesquisa e
participação em eventos técnico-científicos. Do número de vagas: 12. Do local de
desenvolvimento das atividades do PPGAT: As atividades do cursb serão realizadas no
Centro Universitário Norte do Espírito Santo, no Município de São Mateus. Além deste
local, o projeto de cada aluno podelá-ser desenvolvido em outros locais dependendo de
cada orientador ou projeto de pesquisa. Endereço: UFES/CEUNES/PPGRT, Rodovia BR
101 Norte, Km 60, bairro- LitorâÈeoi GEP 29.932:,900;.Sãs Mateus - ES. Da Titulacão a
ser obtida: Mestre em Agricultura Tropical, Áreaia':Concentração em Agricú[rru
Tropical. Das lnscr:ições. As inscriçÕes para o processo de seleção de candidaio(as) ao
mestrado estaráo- abertas no período de 01/1 112017 a 1711112017, no horário de
08h00min as,. 18h00min, somentê,,êÍï]'dias úteis (de,segundâ-feira a sexta-feira), na
Secretariâ tJnifióada de Pós-Graduaçáo (SUPGRAb) do:Centro.Universitário Norte do
Espírito Santo, no município de Sáo Mateus, ES. Os documentos deverão ser entregues
em envelope laciáOo e identificado, os quais seráo conferidos pela comiõsão
examinadora apos o encerramento das inscrições. A inscriçáo é gratuita e'deve ser
iniciada obrigatoriamente via internet, no Sítio eletr:,ânl :.goo.g|/ByXKNU. Os candidatos
deve.rão entregar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: . O relatório gerado
após preenchimento on line doformulário de inscrição, que deve ser próenchido ãpenas
durante o período de inscrição (01/1 112017 a 1711112017). Este relatorio, após seu
preenchimento, será automaticamente enviado para o e-mail do candidato que deve
imprimir uma copia; . O-s candidatos aor.Cuiso de Mestrà'oo deverão apresentar cópia do
diploma de graduação, ou atestado de conclusão, ou atestado de previsáo de conclusão
do Curso de Graduação emitido pela seòretaria acadêmÍca do curso; . Historico Escolar
constando o Coeficiente de nenOimento (copia autenticada). Caso o historico escolar
não contemple o CR, o candidato dòúerá solicitar a lnstituição de origem a emissão do
CR em dqóumênto oficial; . Carteira de ldentidade, CPF, TÍtr:lõ de Eleitor com
comprovante da última votaçâo e Docúmento de Serviço Militar (cópia autenticada); .
Curriculum Vitae no modelo Sistema' ttes do CNPq (httgl/attes.cnpq.br), devidamente h/
documentado (copia de: ..rtiti.uJôs, ããúruçoòrl-'i.rìÀor,"-"riü*,' ;;.i '; 'il
encadernado. As cópias'dos comprovantes devem ser apresentadas na mesma ordem í\l i,
de descrição no "r;l;l;firoì.ãiïrà.á;U Ã;ri!ãoì" atividade/p,ooução'Ë,i';í,;) / I ,,
página se enco.ntra o respectivo comprovánte). Candidatos brasileiros devem { i
obrigatoriamente apresentar no formato do CNPq e candidatos estrangeiros o formato é Ur.'i
livre. Para comprovação de resumos publicados em eventos deverã ser apresentada !t'
uma cópia do mesmo na íntegra e não apenas a primeira página. O certificado de .,,1=/-,.'

apresentação no evento não será aceito como comprovação de publicação. . Cópia :i^.^
impressa do e-mail de aceite do professor orientador. . Plano de trabalho (Formulário 1), ! W' Concordância da instituição e declaração (Formulário 2). Observaçoes: a) O; >

candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria Unificada de pós:
graduação (SUPGRAD) poderão se inscrever: (1) por procuração devidamente
assinada; (2) por correspondência (as inscrições feitas por correspondência terão,
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necessariamente, que chegar na SUPGRAD até o último dia de inscrição: 1711112017. b)
Todo candidato deve, OBRIGATORIAMENTE, entrar em contato com o professor que
atue na área que pretende desenvolver seu trabalho de mestrado. Para isso, deve
acessar a página do PPGAT, no item corpo docente, e contatar o futuro
docente/orientador por e-mail. Este contato visa inÍormá-lo sobre seu interesse e o
possível tema de trabalho a ser desenvolvido. O e-mail de resposta do orientador
deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser impresso e anexado à documentaçáo de inscriçáo;
c) A inscriçáo será indeferida caso a documentação esteja incompleta e os
comprovantes do Curriculum Vitae e seus comprovantes não sejam apresentados como
solicitados. d) O número de vagas ofertadas por orientador (Docente Permanente) para
este edital e e-mail dos respectivos professores estáo que apresentados no Quadio 1:
Quadro 1 - Orientadores (Docente Permanente); núr"ro'de vagas ot"rtuãã. pot
orientador e e-mail. Orientador - E-mail Vagâs dispòníveis*: Ãdemir Fontana -
ademir.fontana@embrapa.br - 1; Andreia Barcelos passos Lima Gontijo
albarcelos@hotamail.com - 1; Edilson Romais Schmildt - e.romais.s@gmail.com - 1;
Edney Le dro 'rda Vitória vitoiiágney@gmail.com - 1; Fábio Luiz Partelli
partelli@yahoo.c.o*br - 1; Fábio Ribeiro Pires - pirês,fr@0rnail.com - 1; lvoney Gontijo -
ivoney.gontijo@ufes.br - 1; Marcelo Barreto da.Silva - marcelobarretodasilva@gmail.com
- 1; Moises Zucoloto - moiseszucoloto@hotmáit.Com - 1; Robson Bãnomo
robson.bonomo@ufes.br - 1; Sara Dousseau Arantes - sára.arantes@incaper.es.gov.br -
2. *Existindo interesse do orientador, há possibilidade de aberturJ C" or (umã) nova
vaga, róspeitada a ordem àò classif'rcaçãô. Da Avatiaçào àã CánàiããtÃ (as): ôs(as)
candidatos(as) que. tiverem suas inscrições homologádas seráo avaliados .confoime

Ìegue abaixo: 1J AvaliáÇão do Coeficienle de Rendimento na Graduação (2O%). OBS.:
Serão'desclassificados candidatos coffi-.cóeficie.nÌe.,de í,:endimento áCá-Oemicp inferior a
6O/". 20) Produção Científica (Curriculum Vitae) na áiea do Programa (5S%), cuja
pontuação será confèiida de acoido m: os crit s do Anexo 1'. 3o) Atividades
extracurriculares na área do Programa (257o), cuja pontuaçáo será conferida de'acordo
com os critérios do Anexo 1. Serão admitidos nó PPGAT ós cánOiOatos habilitados por
orientador na sequência da classificação obtida, até o preenchimento das vagas
ofertadas de acoido com a disponibilidade do orientador. Ocorrendo a não classifica[áo
de candidatos par'a um orientador, será facultado a eiste-a possibilidade de convite a um
candidato, seguindo-se: a: ordem,, dg,_classificaçáo'entre os suplentes, para o
preenchimento da.vaga na área específiòa de atuação do docente. O resultado deste
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edital do processo seletivo será divulgado pela comissáo de seleção na página do
PPGAT/CEUNES/UFES e da Secretariã Unificada de Pós-Graduaçãó do CEUNES. Da
Concessão das bolsas: As bolsas serão concedidas conforme a ôrdem de pontuaçáo
dos candidatos que efetuarem a matrícula como aluno regular, sendo definida dep-ois
dos dois períodos de matrículas regulares, e contemplando-se até urna bolsâ por
orientador neste edital. DaÌas e horários: Data Horário Atividades: 01li1lZ01Z
1711112017 08h00min as 1 8h00min - Péríodo de inscriçã o; z+li lìzOlz Àte 1 B:00h
Homologação; 01/1212017A1é 18h00min - Divulgação do resultado do processo
04112a0611212017 08h00min as i8h00min - Recursos*; 14l1ZlZO17 AIe 1Bh0Omin -
Análise dos recursos e Divulgação do resultado final; 26 e 27102/201g 0gh00min as
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18h00min - Período de matrícula dos candidatos selecionados (primeira etapa); 01 e
0210312018 08h00min as 18h00min - Período de matrícula (segunda etapa, caso
necessário);0510312018 08h00min as 18h00min - Período de matríõula dos candidatos
selecionados (especiais), Caso necessário, ocorrerá um novo período de matrícula dos
candidatos selecionados (segunda etapa). * Os recursos serão recebidos da mesma
forma que as inscrições e por meio de formulário próprio (Formulário 3). Das
Disposições Finais: Ao inscrever-se na Seleção, o(a) candidato(a) reconhece a
aceitação das normas estabelecidas neste Edital. Todos os candidatos que têm
interesse em participar do PPGAT como aluno especial dêve, obrigatoriamente,
participar do processo seletivo, ,pôdendo ser dispensado o e-mail para o possível
orientador. Os candidatos náo habilitados neste edital terão um prazo de até 90 dias, a
partir da data de divulgação do resultado do processo .ãf"tl*, 

-pár" 
retirar a

documentação..pOr eles apresentada. Os documentos ficarão a dìsposiçáo dos
interessados +à Secretaria UnjfÌê-ãeâ. d'ê pós-Graduaçáo ISUPGRAD). Os casos
omissos ou d,uvidosos serão julgados pela Comissão de Seleçáo e/ou pelo Colegiado do
PPGAT. São Matêus,.18 de outubtq'de 2017. Em ú.õ.tação. DêciSão: Aprovado por
unanimidade. 4;3. Três pedidos .de Aproveitàmento Oe creOitos. interessada:
Renata Aparecidá A. dos Santos. O presidente inÌormou que a discente Renata
Aparecida'fez três solicitaçóes de aproveitamento de cr,éditos: 1) Disciplinas cursadas
como aluno especial do PPGAT: PGAT-1001 - Ecofisiologia Vegetal - cursada em
201611 - conceito 8,3 - 4 créditos/60h e PGAT-1009 - Fertilidade dõ Soto - cursada em
2016,11 ...cortceito 7.9 - 4 créditos/60h; 2) Disclplina cursada como aluno espeiial no
Mestrado em Biodiversidade Tropical (PPGBT): PBIT-1044 - Ecofisioiogia da
Fotossíntese - cursada em 201711 - conceito 8,5 - 4 créditos/60h. O presidente reálizou a
leitura da ementa da disciplina; 3) Disciplina cursada como aluno especial no Mestrado
em Biologia Vegetal: PBIV-0034 - Bases da Fitopatologia - cursada em 2016/2 - conceito
8,2 - 3 créditos/45h. O presidente realizoú a leitura da ementa da disciplina e informou
que de acordo com o Regimento do PPGAT o aCeite da transferência,oe créditos deverá
ser de até$7*'{.cinqüenia por cento} do número mínimo exigidô para integrralizaçáo do
currículo, que é de 24 (vinte e quatro), dessa forma só poderá ser aprovõitado âte tZ
(doze) créditos, Em discussáo. Encaminhamento: aprovejtar ás discipíinas Ecofisiologia
Vegetal e Fertilidade do.Solo do PPGAT e 'Bases da Fìtopatologia do Mestrado em
Biologia Vegetal, sendo rejèitado o aproveitamento da disciplina Ecofisiologia da
Fotossíntese do PPGBT . Em votaçao. Decisâo: Aprovado por unanimidade. 4.4.
Coorientação para a discentê'-Daniele Fre-rsì-eben. O presìdente informou que a
professora Sara Dousseau Arantes solicitou a coorientação da pesquisadora Dra. Sheila
Cristina Prucoli Posse (lncaper) para a discente Óaniele' Freisleben Lavanhole.
Esclarecimentos da prof.a Sara Dousseau Arantes. Em votação. Decisão: Aprovado
por unanimidade. PALAVRA LIVRE: O presidente informou que o resultado do edital
de bolsa FAPES será homologado no dia 2711012017 e o PPGAT foi contemplado com
02 (duas) bolsas. A partir dessa data as bolsas poderão ser implementadas. O prof. i,
Edilson, como membro da Comissáo de Espaço Físico do PPGAT, informou que estáof
instalando contêineres atrás do prédio do PPGAT e que a Comissão não foi consultadá
e náo passou pela Comissáo de Espaço Físico do Centro. A prof.a Sara sugeriu a
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possibilidade de alterar a ementa da disciplina Propagação de Plantas. Nada mais
havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessáo às 1'6:SO, e êu; Danielle
Andrade de Lucena Carvalho, servidora lotada na Secretaria Unificada de Pós-
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. 180
181
182
183
1.84

18s
186
LB7

Graduaçâo, lavrei a preseinte ata, constando de 187 (cento e oitenta,e sete) linhas, que
após lida e aprovada, será devidapgrt'eãssinada pelos presentes. São Mateus/ES, 18
de outubro de 2017. ltÍ í rr t -. *)

EDTLSoN RoMAts scHMtLDffi\ w, ^J* t'
IVONEY GONTIJO .i 

- \0rY-} L ".-
MARCELO BARRETO DA.=SILVÁ ]:

ROBSON BONOMO
SARA DOUSSEAU
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