
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI – MG
1

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO3

JOÃO DEL-REI. Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,4

terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala 2.48 (Salão de Peteca), no Campus5

Dom Bosco, iniciou-se a vigésima sétima reunião do Colegiado do Programa de6

Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof. Juliano de Carvalho Cury,7

estando presentes os professores Andrey Castro, André Flávio Rodrigues e8

Fernando Azevedo e o representante discente Bryan Augusto Azevedo. O professor9

Juliano iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada por todos. Em10

seguida, como PRIMEIRO PONTO DE PAUTA, foi feita a leitura da ata da 26a11

reunião do colegiado do PGE, que foi aprovada e assinada por todos. Dando12

continuidade, passou-se para o SEGUNDO PONTO DE PAUTA, referente aos13

informes. O professor Andrey explicou que está organizando um workshop que14

ocorrerá no dia 18 de setembro e sugeriu que as apresentações que ocorrerão15

durante o workshop sejam usadas como seminários do programa, o que foi aprovado16

por todos. Em seguida, passou-se para o TERCEIRO PONTO DE PAUTA, sobre a17

destinação final dos recursos do PROAP. O professor Juliano propôs solicitar à18

PROPE a troca da rubrica de parte dos recursos disponíveis para transporte, para ser19

usado na disciplina Ecologia de Campo, com o que todos concordaram. Dando20

prosseguimento, passou-se para o QUARTO PONTO DE PAUTA, referente à21

solicitação da aluna Sabrina Nascimento Carvalho, para a troca de indicação de22

orientador. Depois de ampla discussão, por 3 votos a 2, decidiu-se que, antes de23

qualquer mudança na indicação feita pelo Colegiado, a aluna deverá fazer um24

primeiro contato com a professora-orientadora indicada. Em seguida passou-se para25

o QUINTO PONTO DE PAUTA, referente à definição sobre a interpretação ou26

alteração do item da Instrução Normativa que define o prazo para a solicitação de27

bolsas de estudo ficando, decidido que o aluno poderá receber a bolsa mesmo28

faltando 6 meses para a defesa da dissertação e, com esse entendimento o29

programa não fará uma nova entrada de alunos em janeiro de 2019, que seria30

necessária, para não haver perda de bolsas por ociosidade, caso a interpretação31

fosse a de que o aluno não poderia ser bolsista no quarto semestre do curso. Dando32

prosseguimento passou-se para o SEXTO PONTO DE PAUTA, sobre as33

considerações levantadas pelo professor Luiz Gustavo Martins em relação à34



participação do co-orientador como membro extra na banca de defesa de dissertação,35

e o que decidiu-se nesse caso é que é preciso rever a instrução normativa que regula36

as defesas do programa para a discussão deste e outros pontos importantes,37

reformulando-a. Em seguida passou-se para o SÉTIMO PONTO DE PAUTA, sobre a38

previsão de reprovação no PGE. O tema foi discutido, entretanto não se chegou a39

uma deliberação, devendo esta questão também ser discutida na oportunidade da40

reformulação da IN que trata da defesa da dissertação. Dando continuidade,41

passou-se para o OITAVO PONTO DE PAUTA, sobre o interesse do PGE na42

manutenção do convênio com o INECOL-MX. O professor Andrey apresentou dois43

pontos de vista referente a este convênio: primeiro, que não vê outro possível44

articulador para o convênio que não seja a professora Tatiana Cornelissen; segundo,45

levar o tema para a reunião que será realizada com os docentes do PGE e46

consultar se alguém se interessa pelo mesmo. Em seguida, passou-se para o NONO47

PONTO DE PAUTA, referenteà monitoria para a disciplina Ecologia de Campo. A48

sugestão dada pelo professor Andrey, e aprovada por todos, é que se sejam49

selecionados monitores através de edital. O DÉCIMO PONTO DE PAUTA, que50

trataria sobre a dinâmica de distribuição de bolsas, foi contemplado no quinto ponto51

de pauta. O DÉCIMO PRIMEIRO PONTO DE PAUTA, sobre a finalização da IN 00752

será retomado em outra reunião. O DÉCIMO SEGUNDO PONTO DE PAUTA53

referiu-se à proposta de reunião entre os docentes do PGE e decidiu-se fazer um54

convite aos mesmos com data ainda a ser definida, após a finalização da IN 007.55

Encerrando a reunião, o coordenador do PGE, professor Juliano, agradeceu a56

presença de todos e, para constar, eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei57

esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião.58

São João del-Rei, 04 de setembro de 2018.59
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