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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE3

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

dezessete, terça-feira, às nove horas, na sala 3.14 do bloco C do5

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

décima quinta 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 foram11

adicionados os itens 1) Repercussão dos questionamentos do prof Gabriel12

Yazbeck e discente Rosiane de Paula Santos ao Colegiado e 2) Solicitação da13

profa Gislene de pedido de co-orientação do discente Cássio Cardoso.14

Procedeu-se à leitura da ata da décima quarta reunião ordinária do colegiado15

do PGE, que foi aprovada por unanimidade. que foi aprovada por todos. Em16

seguida discutiu-se a participação do PGE no Edital 002/2017/PROPE para17

contratação de professor visitante para o fortalecimento dos programas de18

pós-graduação na UFSJ. Ficou definido que o PGE participará do Edital19

002/2017 e a profa Tatiana ficará responsável pela elaboração da proposta e20

encaminhamento da mesma ao Colegiado e à PROPE. Dando continuidade a21

Profa. Tatiana apresentou a Instrução Normativa 004/PGE que regulamenta a22

distribuição de bolsas no PGE. Após ampla discussão e inclusão de23

sugestões do Colegiado, a IN004 foi aprovada. O quarto item de pauta dizia24

respeito à discussão levantada por email pelo prof. Gabriel sobre os critérios25

de distribuição de bolsas e os pedidos de esclarecimentos da discente26

Rosiane ao representante sobre a distribuição das bolsas no PGE a partir de27

agosto de 2017. O Colegiado, apos discussão, definiu que o ponto deveria28

voltar à pauta na próxima reunião e que encaminhará resposta ao professor e29

discente assim que os demais assuntos do Colegiado forem esgotados. O30

quinto item de pauta solicitava a co-orientação do discente Cássio Cardoso31

pela profa. Tatiana Cornelissen, e foi aprovado por unanimidade. Nos32



informes, a profa. Tatiana informou ao Colegiado sobre o andamento do33

Convênios internacionais após reunião na ASSIN em 28 de abril, informou34

sobre o novo modelo de diploma da Pós-Graduação na UFSJ, informou sobre35

o período de férias da secretária Magda Lombardi, sobre o pedido de36

computador e impressora para o PGE e sobre a necessidade de formulário37

para trancamento de disciplinas por alunos regulares do PGE. No espaço livre,38

os professores Andrey, Iara e Juliano discutiram a necessidade de montar39

comissões no PGE para execução de atividades como a manutenção da40

webpage e divulgação do PGE à comunidade externa. Encerrando a reunião,41

eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será42

assinada por todos os presentes na reunião. São João Del Rei, 02 de maio de43

2017.44
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