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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO

DEL-REI. Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, segunda-feira,

às oito horas e trinta minutos, na sala 3.14 no bloco C do DCNAT, no Campus Dom

Bosco, iniciou-se a trigésima-quinta reunião do Colegiado do Programa de

Pós-Graduação em Ecologia sob a coordenação do Prof. Andrey L. F. de Castro, estando

presentes os professores André Flávio Rodrigues, Fernando Azevedo e o representante

discente Bryan Augusto Azevedo. O professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da

pauta que, após a exclusão do item 6 referente à apreciação da revisão da Instrução

Normativa 005 e a inclusão dos itens referentes à solicitação de descredenciamento da

professora Tatiana G. Cornelissen e o edital de professor visitante foi aprovada por todos.

Em seguida, como SEGUNDO PONTO DE PAUTA, referente a leitura e aprovação das

atas de número 33 e 34 que após a leitura e algumas considerações e as sugestões de

algumas mudanças e correções ficaram para serem aprovadas na próxima reunião do

colegiado do PGE. Dando continuidade, passou-se para o TERCEIRO PONTO DE

PAUTA, referente aos informes, os quais foram apresentados pelo professor Andrey. O

primeiro informe tratava-se do envio da dissertação escolhida para participar do prêmio

Milton Santos de autoria de Rosiane de Paula Santos, egressa do programa, que foi

encaminhada à PROPE para a inscrição. O segundo informe foi referente ao edital do

professor visitante que retornou para que fossem feitas algumas modificações como

solicitado pela PROPE. Passou-se então para o QUARTO PONTO DE PAUTA referente

à definição do cronograma de atividades do processo seletivo com entrada em 2020.

Ficou definido que o edital seria publicado no dia 11 de outubro de 2019, com período de

inscrições de 04 a 20 de novembro de 2019 e seleção prevista para o dia 09 de

dezembro de 2019. Passou-se então para o QUINTO PONTO DE PAUTA referente ao

edital de Seleção do Processo Seletivo 2020, o qual foi discutido e aprovado, ficando

também decidido que haverá uma consulta via e-mail aos docentes do PGE lotados na

UFSJ quanto ao número de vagas que disponibilizarão, onde será limitado ao máximo de

duas vagas por orientador. Caso o número de vagas a serem disponibilizadas por esse

professores forem inferior ao número total de vagas para o PGE (dez vagas), será feita

uma segunda consulta incluindo docentes do PGE lotados em diferentes instituições.

Encerrando a reunião, o coordenador do PGE, professor Andrey, 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 outubro de 2019.

André Flávio S. F. Rodrigues ___________________________________________

Andrey Leonardo F. Castro______________________________________________

Bryan Augusto Azevedo V. de Resende ___________________________________

Fernando Cesar C. de Azvedo ___________________________________________


