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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE3

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e seis dias do mês de março do4

ano de dois mil e dezoito, segunda-feira, às treze horas e trinta minutos, na sala 3.145

do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no Campus Dom Bosco da UFSJ,6

iniciou-se a vigésima terceira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação7

em Ecologia sob a coordenação do Prof. Juliano de Carvalho Cury, estando8

presentes os professores Andrey Castro, Tatiana Cornelissen e André Flávio9

Rodrigues. A representante discente Micaele Cardoso justificou a ausência. O10

professor Juliano iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada por todos.11

Em seguida foi feita a leitura da ata da 22a reunião do colegiado do PGE, que foi12

aprovada e assinada por todos. Em seguida passou-se para os pedidos de13

aproveitamento de disciplinas e solicitação de co-orientação do aluno Vinícius da14

Fontoura Sperandei. Tanto os pedidos de aproveitamento de disciplinas quanto a15

solicitação de co-orientação foram aprovads por todos. Dando continuidade,16

passou-se para o pedido de descredenciamento do professor Marcos Eduardo17

Guerra Sobral, que foi aprovado por todos. Em seguida passou-se para o pedido de18

mudança de categoria no PGE de docente colaborador para docente permanente,19

feito pelo professor Gabriel de Menezes Yazbeck. Com base no artigo primeiro,20

parágrafo primeiro, inciso E da instrução normativa de regras de credenciamento no21

PGE, verificou-se que o docente não cumpre os requisitos e, por isso, o pedido foi22

negado. Encerrando a reunião, o coordenador Juliano agradeceu a presença de23

todos e, para constar eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira, lavrei esta Ata que,24

após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. São João25

del-Rei, 26 de março de 2018.26
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