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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO
DEL-REI. Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, quinta-feira, às
oito horas e trinta minutos, na sala 2.18 no Bloco A do DCNat, no Campus Dom Bosco,
iniciou-se a trigésima-primeira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Ecologia sob a coordenação do Prof. Juliano de Carvalho Cury, estando presentes os
professores Andrey Castro e André Flávio Rodrigues. O professor Fernando Azevedo e o
representante discente Bryan Augusto Azevedo justificaram suas ausências. O professor
Juliano iniciou a reunião com a leitura da pauta que, após a inserção da solicitação da
professora Tatiana Cornelissen para prorrogação do prazo de defesa de sua orientada, e
da solicitação do professor Fernando Azevedo de oferecimento de uma nova disciplina
optativa, bem como a alteração da sequência dos itens, foi aprovada por todos. Em
seguida, como PRIMEIRO PONTO DE PAUTA, foi feita a leitura da ata da 30a reunião do
colegiado do PGE, que foi aprovada e assinada por todos. Dando continuidade,
passou-se para o SEGUNDO PONTO DE PAUTA, referente à solicitação da secretária
Magda Lombardi para participar das reuniões do grupo de pesquisa e do projeto de
extensão do Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico, o qual foi deferido com
a condição dessas horas serem trabalhadas em outro turno e que a participação nas
reuniões do grupo de pesquisa não tivessem prioridade às reuniões do PGE. Em seguida,
passou-se para o TERCEIRO PONTO DE PAUTA, referente à instauração da comissão
de bolsas do PGE. Ficou definido que a comissão será composta pelos quatro docentes
do Colegiado do PGE. Dando prosseguimento, passou-se para o QUARTO PONTO DE
PAUTA, referente ao oferecimento de duas novas disciplinas optativas sendo, a primeira
denominada “Análise bioinformática de dados metagenômicos de microbiomas”, proposta
pelo professor Juliano Cury, a qual foi aprovada. e a disciplina “Bioestatística usando R”
propostapelo professor Fernando Azevedo, a qual baixou em diligência por falta de
ementa. Ficou decidido para que a proposta da disciplina seja esta mais bem detalhada
e enviada ao colegiado para ser apreciada na próxima reunião do Colegiado do PGE.
Dando continuidade, passou-se para o QUINTO PONTO DE PAUTA, referente a
solicitação de prorrogação de prazo de defesa da dissertação de mestrado da discente
Andresa Andrade, orientada da professora Tatiana Cornelissen, a qual foi aprovada,
desde que a defesa não ultrapasse o dia 31 de agosto de 2019. Em seguida passou-se
para o SEXTO PONTO DE PAUTA, referente à recomposição do corpo docente do PGE.
Depois de ampla discussão, ficou definido que os professores Gabriel de Menezes e
Marconi Silva passarão a pertencer ao quadro de professores permanentes do Programa,
enquanto que as professoras Vanesca Korasaki e Flávia Coelho passarão para o
quadro de professores colaboradores. Nesse momento o professor Andrey Castro pediu
que constasse em ata que ele considera que a participação da professora Vanesca não
tem sido condizente com um professor permanente e/ou colaborador para o Programa, e
que a professora Flávia teve pouca participação até a presente data. Devido ao
adiantado da hora, o professor Juliano sugeriu que o ponto de pauta referente aos
critérios para a próxima seleção de discentes ficasse para a próxima reunião, o que foi
aprovado por todos. Encerrando a reunião, o coordenador do PGE, professor Juliano,
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, 07 de maio de 2019.
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