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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA2

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE3

SÃO JOÃO DEL-REI. Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e4

dezoito, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala 2.48 (Salão de5

Peteca), no Campus Dom Bosco, iniciou-se a vigésima sexta reunião do6

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação7

do Prof. Juliano de Carvalho Cury, estando presentes os professores Andrey8

Castro e André Flávio Rodrigues. O professor Juliano iniciou a reunião com a9

leitura da pauta, que foi aprovada por todos depois de modificada, deixando10

os pontos 13, 14 15 e 16, que suscitam mais discussão, para a reunião11

ordinária de setembro, já com a presença dos novos representantes docente e12

discente. Em seguida foi feita a leitura da ata da 25a reunião do colegiado do13

PGE, que foi aprovada e assinada por todos. Dando continuidade, passou-se14

para as aprovações ad referendum. Foram aprovadas as bancas de defesa15

das alunas Nathália de Oliveira Melo e Carolina Capistrano Cotta Tibúrcio. Em16

seguida passou-se para o item referente à definição de orientação da aluna17

Sabrina Nascimento Carvalho. Respeitando decisão prévia, onde o Colegiado18

encaminhou discente para o docente que ainda não havia orientado pelo19

PGE,visando otimizar a distribuição de orientados por orientadores,20

decidiu-se que a aluna Sabrina será encaminhada para a ficar sob orientação21

de Vaneska Korasaki. Dando prosseguimento passou-se para a questão de22

solicitação de atuação junto ao PGE do professor Cléber José da Silva23

(DECEB – CSL). A solicitação de possível credenciamento só poderá ser24

analisada após a reformulação da Instrução Normativa de Credenciamento,25

Descredenciamento e Recredenciamento, que está sendo realizada. Foi26

analisada a solicitação de oferecimento de uma disciplina optativa junto ao27

PGE. Foi lida a ementa da disciplina proposta pelo professor Cléber, sobre a28

qual foi sugerida possível mudança de título para dar mais clareza e adesão29

ao campo da Ecologia. Sendo assim, o colegiado entendeu que o professor30

Cléber pode oferecer uma disciplina optativa, que poderá ser incluída nas31



opções do PGE. Em seguida passou-se para o item referente à solicitação de32

desligamento do PGE do professor Júlio Louzada. O colegiado entendeu os33

motivos apresentados pelo professor Júlio, mas que o lançamento do34

desligamento no sistema da CAPES se dará no momento que for mais bem35

indicado, segundo sugestão da PROPE. O professor Andrey pediu que36

constasse em ata que o PGE agradece ao professor Júlio Louzada pela sua37

efetiva participação no processo de submissão e aprovação do programa.38

Dando prosseguimento passou-se para a transferência de bolsas do PGE,39

uma vez que a turma de 2016 concluiu o curso, ficando as bolsas assim40

distribuídas: Vinícius da Fontoura Sperandei e Sheila Rodrigues dos Santos –41

bolsas da UFSJ; Andrêsa Garcia Andrade e Natália Brandão Gonçalves42

Fernandes – bolsas CAPES; Tatiana de Magalhães Machado Sozzi Miguel e43

Juliana Benck Pasa – bolsas FAPEMIG. O critério utilizado foi o total do44

rendimento acumulado. Dando continuidade, passou-se para a solicitação de45

co-orientação da aluna Paloma Silva Resende, que foi aprovado por todos.46

Em seguida passou-se para as inscrições em disciplinas isoladas, as quais47

foram duas inscrições em Estatística – Curso de R, que foram deferidas pelo48

professor responsável pela mesma (Wallace Beiroz) e aprovadas pelo49

Colegiado. Dando continuidade, o professor André fez um relato sobre a50

reunião da qual participou sobre a implementação das secretarias integradas51

da pós-graduação. O professor André relatou que na reunião com a PROPE,52

foi informado que o número de servidores técnicos administrativo na UFSJ é53

reduzido, sendo uma das menores relações Técnicos/docente de Minas54

Gerais; a maioria dos técnicos concursados pertencem a uma classe55

recentemente extinta. Portanto, os servidores da ativa que se aposentarem56

não gerarão futuras vagas. Foi comunicado pela PROPE que há pedidos de57

vagas apresentados pelo Reitor ao ministério da Educação, mas até a data58

da referida reunião não existia possibilidade de contratação para este ano,59

considerando também a janela para concurso, devido ao ano eleitoral. Na60

visão da PROPE a integralização das secretarias possibilitaria ampliar o61

horário de atendimento ao público, mas também, justificar o regime de62

trabalho de 30h para os servidores.63



Ficou claro na reunião que as coordenações dos programas de64

pós-graduação poderão optar por integrar ou não as secretarias. Depois de65

ampla discussão o colegiado entendeu que a integração é uma questão66

institucional e que não compete a essa instância decidir a favor ou contra. Em67

seguida passou-se para a solicitação da professora Patrícia Almeida,68

coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais,69

de reconhecimento da dupla função de Magda A. L. Ferreira como secretária70

dos dois programas (PGE e PPGCM). Depois de ampla discussão, o71

colegiado se posicionou contra o registro de um aval à dupla função, já que72

entende que a função de definição dos encargos é da PROGP, e não do73

Colegiado. Entretanto, o Colegiado não faz nenhuma objeção de que a74

secretária Magda, do PGE, auxilie, de forma esporádica e sob demandas75

específicas, a coordenação do PPGCM em algumas atividades76

administrativas. Em seguida o professor Juliano passou para os informes, que77

foi referente às disciplinas oferecidas no segundo semestre letivo de 2018.78

Encerrando a reunião, o coordenador Juliano agradeceu a presença de todos79

e, para constar, eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que,80

após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. São81

João del-Rei, 07 de agosto de 2018.82
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