UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E
CONDIMENTARES

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Comissão responsável pela condução do processo para eleição do
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Plantas Medicinais,
Aromáticas e Condimentares da Universidade Federal de Lavras, no uso
de suas atribuições, após conferência dos documentos do único candidato
inscrito no Edital Nº001/2021/PPGPMAC - Edital de Convocação Eleição
para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Plantas Medicinais,
Aromáticas e Condimentares (PPGPMAC/UFLA), para 2021-2025,
Resolve:
Homologar a inscrição da candidata, professora Luciane Vilela
Resende.

Lavras, 21 de junho de 2021.

_________________________________________
Suzan Kelly Vilela Bertolucci
Presidente da Comissão Eleitoral

Fernanda Carvalho Lopes de Medeiros
Membro da Comissão Eleitoral

Elisangela Elena Nunes de Carvalho
Membro da Comissão Eleitoral

UNIVERSIDADEFEDERALDELAVRAS
ProgramadePós-Graduação em
Agronomia/Plantas Medicinais, Aromáticas e
Condimentares/Departamento de
Agricultura
À Profa Suzan Kelly Vilela Bertolucci
Presidente da Comissão Eleitoral relativa ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRPG/PPGPMAC
Nº001/2021 ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
AGRONOMIA/FITOTECNIA (PPGF/UFLA)
Prezada Senhora,
O Programa de Pós-Graduação em Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares
(PPGPMAC) tem como objetivo formar e qualificar profissionais especializados, capazes de
atuarem em diversos eixos da cadeia produtiva de Plantas Medicinais. Tais eixos incluem
atividades de ensino e de desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovações em Plantas
Medicinais abrangendo domesticação, conservação, produção vegetal, avaliações químicobiológicas e desenvolvimento de produtos compatíveis com os requisitos técnicos de eficácia,
segurança e qualidade de Plantas Medicinais.
Estes objetivos vêm ao encontro à Política Nacional de Plantas Medicinais e
fitoterápicos, que tem como princípios norteadores garantir acesso seguro e o uso racional de
plantas medicinais e fitoterápicos à população, promover o uso sustentável da biodiversidade,
o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria, capacitar profissionais e investir em
pesquisa sobre o tema. A Fitoterapia é uma prática multiprofissional que envolve
farmacêuticos, odontólogos, médicos, veterinários, enfermeiros, assistentes sociais, biólogos,
nutricionistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e que promove a aproximação dos
trabalhadores da saúde com a comunidade, alem de contar com a expertise de agrônomos em
relação ao cultivo, identificação e seleção de espécies, manejo, sazonalidades, insumos,
orientação para o cultivo agroecológico ou orgânico e beneficiamento de plantas medicinais.
Está aliada, ainda, a essa expertise, o saber de outros profissionais na preservação do
conhecimento tradicional e popular, papel já exercido pelo PPGPMAC.
Com o intuito de viabilizar tais objetivos solicito inscrição como candidato para concorrer à
eleição para Coordenação do PPGPMAC mandato 2021/2025,conforme edital de convocação
Nº01/2021. Na oportunidade, assumo o compromisso de, em caso seja eleito, aceitar a
investidura no cargo, em conformidade com o previsto no Art. 29 do Regimento Interno da

PRPG. Como parte de um plano de gestão apresento as seguintes metas com a finalidade de
contribuir para o aprimoramento do PPGPMAC durante o mandato de 2021 a 2025.
i.

Atuar junto a Direção da Escola de Ciências Agrárias de Lavras e Direção Executiva
da UFLA para melhoria das condições para realização das atividades de pesquisa
no que concerne aos recursos humanos;

ii.

Ampliar a visibilidade do PPGPMAC no cenário local, nacional e internacional
mediante a criação de páginas web e das redes sociais;

iii.

Atuar para que as pesquisas e a formação dos recursos humanos atendam os
princípios norteadores da Política Nacional de Plantas Medicinais e fitoterápicos;

iv.

Incentivar e apoiar o estabelecimento de parcerias, com instituições de pesquisas
nacionais e internacionais e com empresas privadas que atuam com Plantas
medicinais e fitoterápicos;

v.

Incentivar e apoiar parcerias com o Ministério da saúde/SUS em ações para a
inserção da Fitoterapia nos programas de Atenção Primária à Saúde (APS),no
âmbito municipal;

vi.

Incentivar e Implementar ações de inserção social do PPGPMAC;

vii.

Promover uma gestão participativa do Programa em conjunto com o Órgão
Colegiado, docentes, discentes, núcleos de estudos ( NEMAC e NEPRON) e técnicos
envolvidos com o PPGPMAC

viii.

Aplicação criteriosa dos recursos CAPES/PROAP no fortalecimento das atividades
de pesquisa;

ix.

Incentivar e promover ações para elaborações de projetos de pesquisa
multidisciplinares ou em rede;

x.

Elaborar o planejamento estratégico do programa para o período de 2021 a 2025.

xi.

Incrementar ações para melhoria da autoavaliação do Programa;

xii.

Apoiar ações para aumentar a produção científica qualificada consoante com os
indicadores bibliométricos;

xiii.

Promover melhorias para o acompanhamento e maior engajamento dos egressos
em atividades relacionadas ao Programa;

Luciane Vilela Resende
Candidato/Coordenador PPGFT 2021-2025

