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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE3

SÃO JOÃO DEL REI. Aos seis dias do mês de junho 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 sexta 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 Cury, bem como o representante discente Cássio Cardoso Pereira. A10

professora Tatiana iniciou a reunião com a leitura da pauta que teve a11

exclusão da leitura da ata da 15a reunião e a inclusão da assinatura da ata da12

14a reunião do Colegiado do PGE que foi lida e aprovada na 15a reunião do13

Colegiado do PGE. Foi incluído na pauta, o 12º item que seria a resposta do14

Colegiado do PGE ao Prof. Gabriel Yazbeck e a discente Rosiane de Paula15

Santos quanto aos seus questionamentos referentes à distribuição de bolsas.16

Em seguida a pauta foi lida e aprovada. Dessa forma foi colhida a assinatura17

dos membros do Colegiado na ata da 14a reunião e em seguida a Profa.18

Tatiana apresenta a retificação do Edital de seleção 2017 para a data final de19

19 de junho de 2017 em virtude do feriado do dia 15 de junho e do recesso no20

dia 16 de junho que foi aprovado por todos. Dando continuidade passou-se21

para a aprovação das ações ad referendum feitas pela Profa. Tatiana. A Profa.22

Tatiana apresentou os formulários de trancamento de matrícula, formulário de23

pedido de defesa de dissertação, formulário de inclusão de co-orientador os24

quais foram aprovados por todos os membros do colegiado. Passou-se então25

para para o item 6 referente ao edital professor visitante que oferece uma26

vaga para o PGE. A Profa. Tatiana aprovou esse edital ad referendum devido27

a urgência solicitada pela PROPE. A Profa. Tatiana relatou ainda que28

conversou com Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.29

Roberto Calazans, e relatou que de acordo com o Prof. Calazans o edital do30

PGE estava muito voltado para o professor visitante e não para o crescimento31

do programa. Sendo assim a Profa. Tatiana refez o texto conforme as32



orientações da PROPE e relatou que já saiu o resultado da primeira etapa e33

que o PGE foi contemplado com uma vaga e que agora é necessário aguardar34

o edital que a PROPE fará para a seleção do professor visitante. A Profa.35

Tatiana explicou que será um edital unificado da UFSJ e que cada área36

colocará um anexo com sua tabela de pontuação. Ao final do relato feito pela37

Profa. Tatiana o edital foi aprovado por todos. Em seguida passou-se para o38

item 7 referente à Instrução Normativa 003, que diz respeito à oferta de39

disciplinas. A Profa. Tatiana sugeriu que fosse feita uma alteração no texto da40

instrução normativa referente a recursos financeiros, que de acordo com a41

PROPE se o professor é docente do programa, permanente ou colaborador,42

não poderá este receber ajuda financeira para vir lecionar a disciplina. Depois43

de ampla discussão ficou decidido e foi aprovado que no item III da Instrução44

Normativa 003 que trata das ofertas das disciplinas fosse incluído o artigo 7º45

que não garante recursos financeiros para a oferta e a realização das46

disciplinas sejam elas obrigatórias ou optativas. Dando prosseguimento,47

passou para o item 8 da pauta que trata da aprovação da Instrução Normativa48

005 que regulamenta a defesa de dissertação mestrado no Programa de49

Pós-graduação em Ecologia da UFSJ. A Prof. Tatiana faz a leitura do texto da50

Instrução Normativa, que depois de ampla discussão foi modificado e51

aprovado o inciso IV do artigo 2º, bem como o artigo terceiro da mesma52

instrução normativa ressaltando que “o texto acadêmico, original, resultante53

de pesquisa elaborada pelo aluno com a supervisão do orientador, no qual se54

evidencie ineditismo, rigor científico, coerência e articulação de ideias, a55

respeito de um problema relevante em Ecologia, diretamente relacionado com56

as linhas de pesquisa do PGE.” Dando continuidade a Profa. Tatiana passou57

para o item 9 da pauta que trata de diárias para bancas de defesa de58

dissertação. A Profa. Tatiana sugeriu que fosse distribuída uma diária por59

pessoa por banca como uma ajuda de custo já que o programa não dispõe de60

tantos recursos financeiros para oferecer uma ajuda maior, o que foi aprovado61

por todos. Em seguida passou-se para a distribuição de bolsas em 2017.62

Ficou definido que é preciso gerar uma lista de alunos que deverão63

primeiramente apresentar o formulário de não acúmulo de bolsa de qualquer64

natureza e/ou agência de fomento e de inexistência de vínculo empregatício65

para poder concorrer a bolsas do PGE. Em seguida a passou-se para o66



modelo da ata de defesa que foi lido pela Profa.Tatiana o qual foi aprovado67

por todos. Passou-se então para os pedidos de defesa, qualificação,68

adiamento de qualificação e co-orientação. A Profa. Tatiana leu cada pedido69

separadamente. Para o pedido de qualificação do discente Cassio Cardoso70

Pereira foi determinado que o mesmo fizesse um novo requerimento incluindo71

nele um professor do programa do PGE na banca conforme instrução72

normativa 001/2016. Para o pedido de adiamento, de 60 dias, da qualificação73

da discente Carolina Capistrano devido à sua condição de saúde o colegiado74

decidiu adiar por 30 dias a partir da data limite, 14 de julho de 2017, conforme75

determinado no calendário do programa. Devido ao adiantado da hora o Prof.76

Andrey sugeriu que os informes e o espaço livre ficassem para uma próxima77

reunião que foi aceito por todos. Encerrando a reunião, a coordenadora78

Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Magda Aparecida79

Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada80

por todos os presentes na reunião. São João Del Rei, 06 de junho de 2017.81
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