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1

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE3

SÃO JOÃO DEL REI. Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil4

e 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 nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em7

Ecologia sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando presentes8

os professores, Iara Freitas Lopes, Andrey Castro e Juliano Cury. O9

representante discente, Cássio Cardoso Pereira, justificou sua ausência por10

estar fazendo pesquisa de campo. A professora Tatiana iniciou a reunião com11

a leitura da pauta, que foi aprovada por todos.Em seguida foi feita a leitura da12

ata da 18a reunião do colegiado do PGE, que foi aprovada e assinada por13

todos. Dando continuidade passou-se para o item 2 referente a disciplina14

Ecologia de Campo 2017. A professora Tatiana fez uma explanação sobre as15

condições para que a disciplina ocorra. Disponibilidade de data que será do16

dia 28/09/2017 a 04/10/2017 para o grupo ir para o PERD, alojamento que já17

está reservado, número de participantes, planilha de gastos com alimentação,18

material de limpeza e higiene, cozinheira, combustível e auxílio financeiro que19

viria pela PROPE que ficaria em torno de R$3.500,00 que foi por todos20

aprovados. Passou-se então para o item 3 que trata da a abertura de Edital de21

Seleção para ingresso em fevereiro de 2018, com a abertura de 6 vagas,22

deixando de fora aqueles professores que pegaram alunos na seleção de23

junho de 2017. Decidiu-se também que fosse feita uma consulta para ver24

quais docentes se interessam em abrir vagas nessa próxima seleção, que25

após ampla discussão foi aprovado por todos. Em seguida passou-se para o26

item 4 referente ao pedido de aproveitamento de disciplina de Tatiana27

Machado Sozzi que apresentou o histórico com as disciplinas isoladas feitas28

no âmbito do Programa de Pós-graduação em Ecologia da UFSJ, que foi29

aprovado por todos. Dando prosseguimento passou-se para o pedido de30



co-orientação feito pela discente Natália Brandão Gonçalves Fernandes que31

foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se para os informes32

começando pelo cadastro dos alunos da turma 2017 na Plataforma Sucupira e33

das dissertações defendidas pela turma de 2015 que também foram34

cadastradas na Plataforma Sucupira. O segundo informe foi referente ao35

desequilíbrio na distribuição da carga horária dos docentes o qual precisa ser36

revisto. Após os informes passou para o espaço livre e a Prof. Tatiana sugeriu37

que para a próxima reunião do colegiado do PGE fosse incluído na pauta a38

discussão sobre os critérios de credenciamento e descredenciamento de39

professores no programa, o que foi aprovado por todos. Encerrando a reunião,40

a coordenadora Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu,41

Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada,42

será assinada por todos os presentes na reunião. São João Del Rei, 05 de43

setembro de 2017.44
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