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1

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO3

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

terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala 3.14 no Bloco C do DCNat, no5

Campus Dom Bosco, iniciou-se a vigésima oitava reunião do Colegiado do Programa6

de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof. Juliano de Carvalho7

Cury, estando presentes os professores Andrey Castro, André Flávio Rodrigues. O8

professor Fernando Azevedo e o representante discente Bryan Augusto Azevedo9

justificaram as respectivas ausências. O professor Juliano iniciou a reunião com a10

leitura da pauta, que após algumas mudanças na sequência dos itens a serem11

tratados foi aprovada por todos. Em seguida, como PRIMEIRO PONTO DE PAUTA,12

foi feita a leitura da ata da 27a reunião do colegiado do PGE, que foi aprovada e13

assinada por todos. Dando continuidade, passou-se para o SEGUNDO PONTO DE14

PAUTA, referente aos informes. Nesse momento o professor Andrey relata uma15

conversa que teve com a professora Tatiana Cornelissen sobre o processo de16

avaliação do programa o qual deve observar três pontos fundamentais: a17

participação do professores em todas as atividades (disciplinas - bancas - publicação18

com discente); critério de percentual de participação de professores em cada19

atividade, sendo este percentual de 15% de professores participando em todas as20

atividades seria benéfico para o programa. O professor Juliano sugere que seja feita21

uma tabela com a participação dos professores no programa e a partir daí fazer um22

alerta aos professores do programa a respeito da situação do mesmo. Em seguida,23

passou-se para o TERCEIRO PONTO DE PAUTA, referente a data final para a24

qualificação da turma que iniciou o curso em março de 2018, a qual ficou25

estabelecida para o dia 15 de dezembro de 2018, e se houver necessidade, caso26

haja pedidos individuais pelos orientadores, estabelecer uma nova data. Dando27

prosseguimento, passou-se para o QUARTO PONTO DE PAUTA, referente à28

solicitação da professora Gislene para utilização dos recursos do PROAP na29

viabilização da disciplina Curso de Campo. Em um primeiro momento a professora30

Gislene apresenta a programação para o curso com data prevista para começar no31

dia 15 de outubro e para terminar no dia 19 de outubro de 2018. A professora Gislene32

explica que o Curso de Campo precisa de auxílio financeiro para que o mesmo33

aconteça, assim, depois de ampla discussão foi aprovado por todos que o recurso34



restante do PROAP seja disponibilizado para o Curso de Campo. Nesse momento o35

professor Andrey precisou deixar a reunião e por não haver quórum o professor36

Juliano encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, para constar, eu,37

Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será38

assinada por todos os presentes na reunião. São João del-Rei, 02 de outubro de39

2018.40
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