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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO JOÃO DEL REI. Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e

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

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

décima sétima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em

Ecologia sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando presentes

os professores, Iara Freitas Lopes, Andrey Castro e Juliano Cury, bem como o

representante discente Cássio Cardoso Pereira. A professora Tatiana iniciou a

reunião com a leitura da pauta, que foi alterada corrigindo o item 1, trocando a

aprovação da ata da 15a reunião do colegiado do PGE para aprovação da ata

da 16a reunião do colegiado do PGE, inclusão do edital do Professor Visitante

como item 3 e inclusão, como item 4, da aprovação do ad referendum da

banca do edital do professor visitante. Como informes, a solicitação de revisão

de nota da disciplina Estatística Aplicada à Ecologia - Curso de R, feita pelo

discente Cássio Cardoso, que após essas mudanças foi aprovada por todos.

Em seguida foi feita a leitura da ata da 16a reunião do colegiado do PGE, que

foi aprovada e assinada por todos. Dando continuidade passou-se para o

segundo ponto de pauta, que tratou da alteração da Instrução Normativa 004,

que trata da distribuição de bolsas de estudos. Após ampla discussão

decidiu-se pela inclusão de um inciso após o item 4 da IN004 com o seguinte

texto: “considera-se em dia com suas atividades os alunos aptos a integralizar

as disciplinas obrigatórias e/ou optativas em 24 meses e aprovado no exame

de qualificação de acordo com a IN 001”. Dando sequência, passou-se para o

item 3, referente ao edital de professor visitante. Primeiramente a Profa.

Tatiana fez uma explicação de como funcionará o processo, que não é um

concurso, mas um processo seletivo simplificado e que, a pedido da PROPE,

fosse usado o Barema que foi colocado no projeto do programa e que fosse

avaliado pela banca o currículo e o plano de trabalho. Foi sugerido uma



alteração na pontuação, ficando da seguinte maneira: participação em banca

de mestrado 01 ponto, participação em banca de doutorado 02 pontos,

orientação de mestrado 03 pontos e orientação de doutorado 05 pontos. Em

seguida passou-se à aprovação do ad referendum da banca do edital de

professor visitante que foi por todos aprovada. Dando prosseguimento

passou-se para o quarto item da pauta, referente à lista de alunos para a

distribuição de bolsas em 2017, que ficou distribuída da seguinte maneira:

Álvaro Augusto Naves Silva (UFSJ), Nathalia Oliveira Melo (CAPES), Carolina

Capistrano Cotta Tiburcio (CAPES), Roberta Fernanda Ventura Cerqueira

(FAPEMIG), Maria Gabriela Boaventura de Castro (FAPEMIG) e Cássio

Cardoso Pereira (UFSJ). Em seguida passou-se para o item 5, que trata do

desmembramento da disciplina Seminários em Ecologia, que será identificada

como Seminários em Ecologia I e Seminários em Ecologia II para que dessa

forma os discentes tenham os créditos computados de forma correta no

histórico. Passou-se então para o item 6, referente às disciplinas para o

segundo semestre de 2017, que devem ficar assim distribuídas: Ecologia de

Populações com o Prof. Fernando Azevedo, Ecologia de Comunidades com a

Prof. Tatiana Cornelissen, Estatística Aplicada à Ecologia - Curso de R com

os professores Arleu Viana (UFMG) e Fernanda Souza (UFOP), Ecologia de

Campo com professores ainda a serem definidos, Seminários em Ecologia

com o Prof. Andrey Castro. Em seguida passou-se para o item 7, referente

aos pedidos de defesa e qualificação. A Profa. Tatiana leu cada pedido

separadamente, que foram aprovados. Devido ao adiantado da hora a Prof.

Tatiana sugeriu que os informes e o espaço livre ficassem para uma próxima

reunião, o que foi aceito por todos. Encerrando a reunião, a coordenadora

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

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

por todos os presentes na reunião. São João Del Rei, 04 de julho de 2017.
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