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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO JOÃO DEL REI. Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois

mil e dezessete, quarta-feira, às nove horas, na sala 3.14 do bloco C do

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

décima oitava 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 aprovada com a retirada do item 7. Em

seguida foi feita a leitura das atas da 15a e 17a reuniões do colegiado do PGE,

que foram aprovadas e assinadas por todos. Dando continuidade passou-se

para a definição do calendário de reuniões do colegiado do PGE, que ficou

assim definido: 05 de setembro, 03 de outubro, 07 de novembro e 05 de

dezembro. Dando sequência, passou-se para o item 4, referente à definição

da orientação do discente Leonardo Rangel. Ficou definido que seria

informado ao mesmo os nomes dos docentes que abriram vaga no processo

seletivo 001/2017 e que ele deverá escolher um nome, entrar em contato com

o docente e que o discente terá até o dia 23/08/2017 para retornar à

coordenação do programa sua decisão. Em seguida passou-se à aprovação

do ad referendum do pedido de qualificação da discente Carolina Capistrano

que foi por todos aprovado. Dando prosseguimento passou-se para a

aprovação do formulário de requerimento de aproveitamento de disciplina

isolada que foi aprovado com a inclusão do item “nota obtida” no mesmo. Em

seguida passou-se para o item 8, que trata da disciplina “Dissertação de

Mestrado” e como ela deve vir especificada no histórico do discente. Após

ampla discussão decidiu-se que ela deverá vir no histórico “Dissertação de

Mestrado I”, Dissertação de Mestrado II” e Dissertação de Mestrado III”. Ainda

referente essa disciplina o Prof. Andrey sugeriu a criação de um formulário



que deverá ser preenchido pelo discente e assinado pelo orientador(a) e

entregue a secretaria e ficando ao encargo da vice-coordenadoria lançar a

nota do discente, de acordo com o formulário, no sistema do POSGRAD. Em

seguida passou-se para os informes começando pelo edital de professor

visitante informando que a PROPE enviou um memorando justificando o

atraso do mesmo, por motivos jurídicos e, que em breve o edital será

publicado. O segundo informe foi referente ao saldo do PROAP. O terceiro

informe foi em relação à rede CAFE explicando que a partir de agora temos

acesso ao portal de periódicos da CAPES de qualquer lugar, usando a senha

cadastrada. O informe seguinte, veio da PROPE e foi referente à necessidade

de 15 dias úteis para solicitar diárias no sistema SCDP. O próximo informe foi

referente à reformulação ao logotipo do PGE. O penúltimo informe foi

referente à distribuição das disciplinas por docente e o que pode ser feito para

que nenhum docente fique sem horas de aula ministradas. O último informe

foi referente ao curso de campo que tem três opções de locais onde ele possa

acontecer, podendo ser no Parque Estadual do Rio Doce, no Parque Estadual

do Itacolomi ou ainda na FLONA de Paraopeba-MG. Alguns contatos já foram

feitos e o Parque Estadual do Rio Doce já respondeu e é preciso entrar em

contato com IEF para autorização, mas os outros ainda não responderam.

Após os informes passou-se para o espaço livre e a Prof. Tatiana sugere uma

seleção para o início de 2018 devido à disponibilidade de vagas sobre o qual

todos concordaram. 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, 16 de agosto de 2017.
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