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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO

DEL-REI. Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, terça-feira,

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

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

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

presentes os professores, Fernando Azevedo, Gislene Carvalho de Castro. O professor

André Flávio e o representante discente Bryan Augusto Azevedo justificaram ausência. O

professor Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta que, após a exclusão do item 4

referente à exclusão do discente André Luiz Oliveira, o qual solicitou o cancelamento de

sua matrícula via formulário e também da exclusão do item 8 referente à revisão da

Instrução Normativa 005 foi aprovada por todos. Em seguida, como SEGUNDO PONTO

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

O primeiro informe tratava-se do pedido de carta de aceite do possível orientador que o

candidato ao processo seletivo deveria apresentar no momento da inscrição. Sob

orientação da PROPE ficou decidido que tal solicitação poderia trazer problemas, pois a

mesma poderia ser contestada pelos candidatos por ferir a questão da paridade na

disputa por uma vaga no programa. O segundo informe foi referente ao edital para

professor visitante que no caso do PGE foi indeferido por ter perdido o prazo de

apresentação. Entretanto o edital será reaberto e PGE poderá reapresentá-lo. O terceiro

informe foi referente a implantação do SIGAA, o novo sistema de processamento de

dados cadastrais e acadêmicos dos discente. A implantação já começou e está sendo

feito de forma cuidadosa e progressiva. O quarto informe foi referente as bolsas de

estudos. As bolsas da CAPES continuam bloqueadas, as bolsas UFSJ foram mantidas,

com a possibilidade de se instituir mais 14 bolsas para os cursos de mestrado e, quanto

as bolsas FAPEMIG, não se sabe o que vai acontecer. O quinto e último informe foi sobre

o workshop do British Council, no qual o professor Andrey participou, que se tratava da

aceleração do conhecimento, ou seja, que o conhecimento produzido na universidade

saia dela e traga impacto sócio-econômico na sociedade. Dando continuidade passou-se

para o TERCEIRO PONTO DE PAUTA, referente a leitura das pautas da 34a e 35a

reuniões do colegiado do PGE. Foi aprovada e assinada a ata da 34a reunião ficando a

ata da 35a reunião para ser aprovada na próxima reunião, pois a mesma seria revisada

pelos professores. Passou-se então para o QUARTO PONTO DE PAUTA referente ao

credenciamento e descredenciamento de docentes. No que diz respeito ao

descredenciamento foi decidido que professores que não atendessem aos requisitos



instituídos pela IN006, de 06 de outubro de 2017, deveriam ser devidamente desligados.

Dessa forma ficou decidido pelo descredenciamento das professoras Flavia de Freitas

Coelho e Vanesca Korasaki e do professor Rodrigo Lopes Ferreira. Quanto ao pedido de

descredenciamento feito pela professora Tatiana G. Cornelissen foi ponderado que, para

a aprovação do descredenciamento, esse colegiado deveria averiguar com a PROPE

sobre quais seriam as consequências para o PGE, ficando assim, para a próxima reunião

do colegiado do PGE uma tomada de decisão em relação à solicitação feita pela

professora Tatiana. Quanto ao credenciamento de novos docentes foi discutido que não

haveria nenhum empecilho, sendo assim, foi aprovado por unanimidade o

credenciamento dos professores Rafael Félix de Magalhães e José Alvino do Nascimento

Júnior. Passou-se então para o QUINTO PONTO DE PAUTA referente à instituição da

comissão de seleção para o processo seletivo 2019-2020 ficando decidido que o

professor Andrey faria uma consulta junto aos docentes do programa para ver quem se

colocaria a disposição para participar. Passou-se então para o SEXTO PONTO DE

PAUTA referente à instituição da comissão de bolsa que deve ser constituída por 2

docentes e 1 discente. Ficando decidido, também, que o professor Andrey faria uma

consulta junto aos docentes e discentes do programa para ver quem se colocaria a

disposição para participar. Dando continuidade passou-se para o SÉTIMO PONTO DE

PAUTA referente aos recursos financeiros do PGE que não foram utilizados ao longo do

ano e que seriam devolvidos automaticamente ao governo federal. 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, 05 de

novembro de 2019.

Andrey Leonardo F. Castro______________________________________________

Fernando Cesar C. de Azvedo ___________________________________________

Gislene Carvalho de Castro ________________________________________________


