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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA2

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE3

SÃO JOÃO DEL REI. Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e4

dezessete, terça-feira, às nove horas, na sala 3.15 do bloco C do5

Departamento de Ciências Naturais no Campus Dom Bosco, iniciou-se a6

décima quarta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em7

Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen,8

estando presentes os professores, Iara Freitas Lopes, Andrey Castro e9

Juliano de Cury, bem como o representante discente Cássio Cardoso Pereira.10

A professora Tatiana iniciou a reunião com a leitura da pauta na qual, foi11

adicionado mais três itens, sendo o primeiro a leitura da ata da décima terceira12

reunião ordinária do colegiado do PGE e a leitura da ata da quarta reunião13

extraordinária do PGE, o segundo a definição do calendário de reuniões para14

o primeiro semestre de 2017 e por último a apresentação do modelo de15

dissertação a ser seguido pelos alunos do PGE, que foi aprovada por todos.16

Passou-se então para a leitura da ata da 13a reunião ordinária do PGE e da17

ata 4a reunião extraordinária que depois de lidas e aprovadas foram assinadas18

por todos. Em seguida passou-se para a definição das datas das próximas19

reuniões do colegiado que ficou estabelecida da seguinte forma: 02 de maio,20

06 de junho e 04 de julho. Dando prosseguimento, passou-se para a21

aprovação das ações ad referendum feitas pela Profa. Tatiana. Dessa forma22

foi aprovado o pedido de desligamento da Profa. Letícia Maria Vieira, o pedido23

de desligamento do PGE da aluna Thaís Pignataro, o deferimento das24

disciplinas isoladas de 2017-1 e o edital para eleição da vice-coordenaria do25

PGE. Dando continuidade a Profa. Tatiana apresentou a planilha com a verba26

do PROAP e a proposta de distribuição da mesma de acordo com as rubricas27

disponíveis, cuja a distribuição ficou assim definida R$2.500,00 para diárias28

(rubrica 3.3.90.14), R$1.500,00 para auxílio financeiro a estudante (rubrica29

3.3.90.18) e R$1.000,00 para auxílio pesquisador (rubrica 3.3.90.20)30

perfazendo um total de R$5.000,00 que foi aprovada por todos. Em seguida a31

Profa. Tatiana fez uma explanação sobre os gastos financeiros com os32



Seminários em Ecologia 2016-2 e com a disciplina Comportamento Animal. A33

Profa. Tatiana explicou que havia um saldo de R$953,00 da disciplina34

Ecologia de Campo (2016-2) que foi depositado pela Profa. Letícia Vieira em35

sua conta no dia 13/12/2016. Esse valor foi então usado para reembolso de36

despesas dos professores que vieram participar nos Seminários em Ecologia37

ficando distribuído da seguinte maneira: R$104,00 para o Prof. Samuel38

Gomides, R$111,70 para a Profa. Mariana Rocha e R$420,00 para o Prof.39

Cristiano Azevedo que ministrou a disciplina Comportamento Animal entre os40

dias 04 e 07 de abril de 2017, restando R$317,30 para futuras despesas.41

Nesse momento o Prof. Andrey questionou o porque da despesa com o Prof.42

Cristiano uma vez que ele faz parte do corpo docente do programa. A Profa.43

Tatiana explicou que ele condicionou sua vinda a esse tipo de procedimento e44

que se não houvesse o reembolso ele cancelaria a disciplina o que a Profa.45

Tatiana considerou um risco cancelar uma disciplina com uma procura tão alta46

por questões de avaliação da CAPES e para evitar problemas para o PGE47

com a oferta da disciplina. A Profa. Iara sugeriu então que se fizesse uma48

instrução normativa para casos como esse. O Prof. Juliano se mostrou49

favorável a ideia da instrução normativa e completou dizendo que nos50

professores não são obrigados a participar de programas de pós-graduação,51

mas desejam participar e disse estar de acordo com o Prof. Andrey sobre a52

questão de condicionar a vinda à São João del - Rei se tiver ressarcimento. A53

Profa. Tatiana também disse estar de acordo em não haver reembolso, parcial54

ou total para professores que façam parte do programa. Depois de amplo55

debate as despesas foram aprovadas. Dando prosseguimento a Profa.56

Tatiana apresentou aos demais membros do Colegiado o pedido de57

descredenciamento do Prof. Sobral. A Profa. Iara argumentou que antes de58

mais nada era preciso considerar as orientações da CAPES e da PROPE59

(Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSJ) sobre tal questão. Foi debatido por todos60

o quanto seria prejudicial para o programa o descredenciamento de um61

professor do mesmo. Então foi sugerido pelo Prof. Juliano que se enviasse62

para o Prof. Sobral um pedido de reconsideração ao que o Prof. Andrey63

completou dizendo que fosse perguntado a ele se o fato dele estar vinculado64

ao programa o estaria prejudicando pessoalmente. Caso ele respondesse que65

sim então que ele fosse desvinculado ad referendum. Em seguida, a Profa.66



Tatiana apresentou a proposta do Prof. Luiz de se fazer um convênio com67

uma universidade da Austrália. Decidiu-se que o tema será discutido em um68

segundo momento quando o Prof. Luiz passar maiores informações. Dando69

continuidade a Profa. Tatiana apresentou o modelo de dissertação que foi70

aprovado por todos. Passou-se então para os informes os quais foram: edital71

de professor visitante: o PGE concorrerá e a data limite para envio de72

propostas é 30 de abril; Relatório Científico da Concessão de bolsas73

FAPEMIG o qual foi preenchido pela coordenadora e enviado para a PROPE;74

Resolução 008: estabelece normas para estágio pós-doutoral na UFSJ;75

Auxílio financeiro a pesquisadores (curso de campo): processo de prestação76

de contas encerrado em 17 de fevereiro, segundo mensagem do SIPAC;77

Novos valores para cálculo de transporte: informado via mensagem eletrônica78

de 11 de janeiro. Encerrando a reunião, a coordenadora Tatiana agradeceu a79

presença de todos e, para constar eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira,80

lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os81

presentes na reunião. São João Del Rei, 04 de abril de 2017.82
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