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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO

DEL-REI. Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove,

terça-feira, às nove horas, na sala 3.14 no bloco C do DCNAT, no Campus Dom Bosco,

iniciou-se a trigésima-sétima 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, André F.S.F. Rodrigues e o

representante discente Bryan Augusto Azevedo (via vídeo conferência). O professor

Andrey iniciou a reunião com a leitura da pauta que, após a exclusão do item 7 referente

à instituição da Comissão de Bolsas foi aprovada por todos. Em seguida, como

SEGUNDO PONTO DE PAUTA, referente aos informes, os quais foram apresentados

pelo professor Andrey: a) A secretária Magda estaria de férias entre os dias 02 e 20; b) O

coordenador comunicou aos professores Vaneska, Juliana e Rodrigo sobre o

descredenciamento, que entenderam e agradeceram pelo período que estiveram

credenciados; c) Em consulta com a PROPE foi sugerido que não fosse feito o

descredenciamento da Prof. Tatiana até a primeira avaliação, que foi então procurada e

se dispôs a manter seu credenciamento mas já adiantou a impossibilidade de orientar

alunos no momento; d) Na consulta com a PROPE foi esclarecido que os recursos do

PROAP daquele ano já haviam sido recolhidos; e) Não houve qualquer manifestação dos

docentes do PGE quanto ao interesse de compor a Comissão de Bolsas, impedindo a

discussão do assunto na presente reunião; f) Foi lembrado das eminentes defesas de

dissertações do Programa e que a IN05 seria rigorosamente obedecida, e que os

orientadores e alunos deverão se atentar para a data da reunião de Colegiado para

submissão e aprovação das bancas, sendo esta confirmada para o dia 04/02/2020; g) O

site do PGE foi recentemente atualizado passando a constar informações atuais quanto

aos docentes, composição do colegiado, coordenador e vice. Dando continuidade

passou-se para o TERCEIRO PONTO DE PAUTA, referente a aprovação da ata da 35a

reunião, sendo esta aprovada por unanimidade e a ser assinada quando do retorno da

secretária. Passou-se então para o QUARTO PONTO DE PAUTA referente aos Editais

de Seleção do PGE. Naquele momento foi revisado o edital e processo seletivo

recentemente efetuado onde foi considerada a necessidade de revisão da tabela de

pontuação dos currículos para editais futuros. O Prof. André esboçou uma anteproposta

no qual seriam pontuados a Formação (35%), Atuação Profissional (35%) e Produção

(30%). Definiu-se que um estudo levando em consideração os editais e processos

seletivos anteriores poderiam auxiliar na busca de uma tabela mais condizente com o

perfil dos candidatos, necessitando maiores discussões. No QUINTO PONTO DE

PAUTA foi apresentado o resultado do Processo Seletivo 2019/2020 onde 6 candidatos

foram aprovados, sendo eles Luana Fraga Delfino Kunz, primeira colocada, Isis Campos

Gonçalves, segunda colocada, Sofia Gonçalves Matos, terceira colocada, Maria Julia de

P. França, quarta colocada, Paula Mariande T. Lima, quinta colocada, Larissa Augusta C.

Ribeiro, sexta colocada. Passou-se então para o SEXTO PONTO DE PAUTA onde foi



aprovado por unanimidade o ad referendum que instituía a composição da Comissão de

Seleção do PGE, a saber: Prof. Fernando CC Azevedo (Presidente), Profa. Gislene

Castro e Prof. André F.S.F. Rodrigues. Encerrando a reunião, o coordenador do PGE,

professor Andrey, agradeceu a presença de todos e, subsequentemente, lavrou esta Ata

que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião. São João

del-Rei, 16 de dezembro de 2019.
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