
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA1
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE2
SÃO JOÃO DEL REI. Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e3
dezoito, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala 2.48 do Campus4
Dom Bosco, iniciou-se a vigésima quinta reunião do Colegiado do Programa5
de Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof. Juliano de6
Carvalho Cury, estando presentes os docentes Tatiana Cornelissen e André7
Flávio Rodrigues, além da representante discente Micaele Niobe Martins8
Cardoso. O professor Andrey L. F. Castro justificou ausência. O professor9
Juliano iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada passando o10
item 2 para o item 6. Em seguida foi feita a leitura da ata da 24a reunião do11
colegiado do PGE, que foi aprovada e assinada por todos. Dando12
continuidade, passou-se para às solicitações de aproveitamento de disciplinas13
de Roberta Fernanda V. Cerqueira e de Rosiane de Paula Santos. Após14
análise dos documentos foram ambas aprovadas por todos. Dando15
prosseguimento, o professor Juliano passou para as solicitações de marcação16
de bancas de qualificação. Todas as bancas de qualificação previstas para o17
primeiro semestre letivo de 2018 foram aprovadas, sem previsão de gasto18
com diárias, sendo elas dos alunos: Vinícius da Fontoura Sperandei, Andrêza19
Garcia Andrade, Natália Brandão Gonçalves Fernandes e Tatiana de20
Magalhães Machado Sozzi Miguel. Os formulários de solicitação estão21
anexados a esta ata. Passou-se então para os pedidos de marcação de banca22
de defesa de dissertação. Foi decidido que os orientadores (presidentes das23
bancas) fossem avisados que, devido à limitação orçamentária, o PGE arcará24
com apenas uma diária por banca para membros externos. Foi observado que25
algumas bancas designaram professores externos como professores26
suplentes e, sendo assim, foi sugerido reserva de salas de videoconferência27
para caso de algum imprevisto. Foram aprovadas as bancas de defesa dos28
seguintes alunos: Álvaro Augusto Naves Silva, Rosiane de Paula Santos,29
Paloma Silva Resende, Maria Gabriela Boaventura de Castro, Cássio30
Cardoso Pereira e Roberta Fernanda Ventura Cerqueira. A solicitação de31
defesa da aluna Nathália de Oliveira Melo não pôde ser aprovada devido ao32
preenchimento errado do formulário de requerimento de defesa. Dando33
prosseguimento, passou-se para os informes. O primeiro foi referente ao34
documento encaminhado ao professor Fernando Azevedo solicitando35
esclarecimentos sobre a situação do discente Álvaro Naves Silva, sobre o36
qual não houve retorno. Considerando que foi encaminhado à secretaria do37
programa um pedido de defesa, o colegiado entende e interpreta que os38
problemas apresentados anteriormente foram solucionados entre orientador e39
orientado, sem a necessidade da interferência do colegiado. O segundo40
informe foi referente às disciplinas do segundo semestre letivo de 2018. O41
professor Juliano informa que vai consultar os professores sobre quais se42
disponibilizam a oferecer as mesmas. O terceiro informe foi referente ao edital43
do processo seletivo de discentes para entrada no segundo semestre letivo de44
2018. O professor Juliano informou que enviou um e-mail aos docentes do45
programa perguntando quem se interessaria em participar da comissão de46



seleção e que até a presente data ninguém havia se manifestado ainda.47
Nesse momento, a professora Tatiana sugeriu que o professor Juliano48
esperasse que a comissão fosse formada para a publicação do edital. Não49
havendo mais nada a ser discutido o coordenador Juliano agradeceu a50
presença de todos e, para constar, eu, Magda Aparecida Lombardi Ferreira,51
lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os52
presentes na reunião. São João del-Rei, 05 de junho de 2018.53
André Flávio S. F. Rodrigues ____________________________________54
Juliano de Carvalho Cury ________________________________________55
Micaele Niobe Martins Cardoso ___________________________________56
Tatiana Cornelissen _____________________________________________57


