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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO
DEL-REI. Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, segunda-feira,
às oito horas e trinta minutos, na sala 2.18 no Bloco A do DCNat, no Campus Dom Bosco,
iniciou-se a trigésima-segunda 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, André Flávio Rodrigues, Fernando Azevedo e o
representante discente Bryan Augusto Azevedo. O professor Juliano iniciou a reunião
com a leitura da pauta que, após a inserção da solicitação do professor Juliano Cury para
prorrogação do prazo de qualificação de seu orientado, Bryan Azevedo, foi aprovada por
todos. Em seguida, como SEGUNDO PONTO DE PAUTA, foi feita a leitura da ata da 31a

reunião do colegiado do PGE, que, após sugestão de mudança feita pelo professor
Andrey, referente a participação da professora Vanesca Korasaki no programa, foi
aprovada e assinada por todos. Dando continuidade, passou-se para o TERCEIRO
PONTO DE PAUTA, referente à sugestão da disciplina “Bioestatística usando R”
apresentada pelo professor Fernando Azevedo. Foi feita uma ampla discussão em
relação ao tipo de oferecimento, se a disciplina seria ministrada na graduação e
pós-graduação concomitantemente ou em separado, de como seria feito o registro, a
quantidade de créditos e lançamento no radoc. O professor Juliano fez o
encaminhamento de que seria melhor buscar todas essas informações e então decidir
pelo oferecimento ou não. Em seguida, passou-se para o QUARTO PONTO DE PAUTA,
referente ao seminário de meio termo da área da Biodiversidade em Brasília. O professor
Juliano fez uma breve apresentação sobre o mesmo e sugeriu que o professor Fernando
Azevedo participasse do mesmo e sugeriu que o custeio seja realizado utilizando os
recursos do PROAP disponíveis na rubrica do PGE. Dando prosseguimento, passou-se
para o QUINTO PONTO DE PAUTA, referente a solicitação de prorrogação de prazo de
defesa da dissertação de mestrado do discente Vinícius da Fontoura Sperandei,
orientado do professor Marconi Silva, a qual foi aprovada por quatro votos a favor e um
voto contra. Sendo a favor da solicitação os professores Juliano, André, Fernando e o
representante discente Bryan Augusto, e contra o professor Andrey. Dando continuidade,
passou-se para o SEXTO PONTO DE PAUTA, referente à solicitação de marcação de
defesa da dissertação de mestrado do discente Vinícius da Fontoura Sperandei,
orientado do professor Marconi Silva, a qual não foi aprovada por ser o suplente indicado

um professor externo à UFSJ, justificando que embora não seja uma exigência da

Instrução Normativa 005, o Colegiado do PGE considera que é arriscado que o suplente
seja também de fora de São João del-Rei, considerando que um dos membros é de outra
cidade. Sendo assim, definiu-se que o suplente deverá ser, se não da UFSJ, que, pelo
menos, seja alguém que esteja disponível na cidade de São João del-Rei ou municípios
limítrofes, principalmente pelo fato da data de defesa ser na segunda quinzena de agosto
e, se houver alguma eventualidade que impeça a defesa, a mesma poderá apresentar um
atraso de pelo menos mais um mês. Em seguida passou-se para o SÉTIMO PONTO DE
PAUTA, referente à solicitação de marcação de defesa da dissertação de mestrado da
discente Natália Brandão, a qual também não foi aprovada pelo mesmo motivo
apresentado no ponto anterior. Seguindo, passou-se para o OITAVO PONTO DE PAUTA,
referente à solicitação de marcação de banca de qualificação da aluna Thaís Bessas, a
qual não foi aprovada por não ter um membro interno do PGE. Dando prosseguimento,
passou-se para o NONO PONTO DE PAUTA, referente à solicitação de banca de
qualificação do aluno Bryan Augusto que, devido à dificuldade para compor a banca no
mês de julho, solicitou-se que a mesma ocorresse em agosto. Como os membros da
banca e a data ainda não estavam definidas, o Colegiado sugeriu que a solicitação fosse
realizada posteriormente. Nesse momento foi sugerido pelo professor Andrey que os
pedidos de bancas deveriam anteceder duas reuniões de Colegiado , para que os



orientadores possam, em caso de indeferimento , reapresentar em tempo hábil novo
pedido . Dando continuidade, passou-se para o DÉCIMO PONTO DE PAUTA, referente
aos critérios para a próxima seleção de discentes. O professor Juliano propõe uma
reunião de grupo de trabalho e, depois de decididos os critérios, esses seriam levados
para o Colegiado referendar com o que todos concordaram. 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, 10 de junho de 2019.
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